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X en Række af Aar har det Kongelige danlke Videnflcabernes

Selfkab aabnet dets Vintermoder med en af dets Secretair ud-
stedet Bekjendtgjorelfe over dets Forhandlinger i det udlubne

Forsamlingsaar; denne har det befluttet tillige, ifær for faavidt

de ikke trykte Afhandlinger angaae, at indfore i dets Skrif-

ter o^ en faadan leveres derfor her fra den Tid at dets fore-

gaaende Secretair Etatsraad og ProfefTor Thomas Bugge R. af

D., fom i 18 15 endte fm for Videnfkaberne , Fædrenelandet og
Sellkabet virkfomme og frugtbringende Lobebane, udgav det

fidile Program,
Den iorfle Udligt af Sellkabets Forhandlinger fom den

nærværende Secretair udgav, indbefatter et Tidsrum af tvende

Aar, fordi Etatsr. Bugge ved Sygdom blev forhindret i at ud-
give Programmet for Forfamlingsaaret fra Novbr. i8i4 til famme
Maaned 181 5.

Ved det nysbeklagede Dodsfald maatte der foregaae en
betydelig Forandring i Fordelingen af de Forretninger, Sellka-

bet maae betroe til vifle Medlemmer. Etatsraad Bugge havde
j)aa eengang udfyldt tre Pofler i Sellkabet. Han var nemlig
lieflyrer af den under Sellkabet staaende geographifke Land-
maalning, Caflerer og Secretair. Selfkabet, der efterhaanden

havde betroet den Afdode difle Pofler, fandt det ikke raadeligt

paa eengang at nedlægge de mange Forretninger, han nu for-

lod, i een Mands Hænder. Det overdrog derfor alt det der
angaaer den geographifke Landmaalning og Korternes Udgivelfe
til et Udvalg af dets Medlemmer, der fkal fore Navn ai det Kon-
gelige Danske lidenskabernes Selskabs Landinaalningscom-



IV

mission, og bemyndigede den til, ved en Overinspecteur at lade

holde Tilsyn med iVrbeiderne paa Marken og hvad dermed

llaaer i Forbindelfe. Den af Selflcabets Medlemmer sammen-

satte Landmaalingscommiffion beftod af de Herrer

Admiral Lowenorii , Commandeur af Dbrg og Ridder af

Wladm. Ordenen.
Commandeur - Capitain TVleugel , Ridder af Dbrg.

Etatsraad fFolff, Ridder af Dbrg , fom fiden ved Doden
er afgaaet.

ProfeflTor Degen.
Profelfor Olufsen.

. , .. I"*

Efter Selskabets allerunderdanigfte Indflilling^ behagede det Hs.

Majestæt Kongen at udnævne til Overinfpeeteur over den geo-

araphitke Landmaalning oiiilbn^i^loa .

Hr. Landmaalningsinfpecteur Bruun, Ridder af iDbrg;-* 1

Til Caflerer valgtes >

Herr Etatsraad von Schmidt- Phiseldecl; , Ridder af Dbr.

og til Secretair

ProfelTor //. C. Orsted, Ridder af Dbr.

Af tabte Medlemmer beklager Sellkabet, for det TidsSrum, vi

her omfatte; foruden

Etatsraad og Ridder Bugge,
Overpræfident i Kiel, Conferentsraad og Commandeur af

Dbr. Baron v. Bggers.

Jullitsraad Thorlacius. , ,

Major og Ridder Steffens. »£ h-iiiQ&Ki

Derimod havde Selfkabet fiden fidfle Bekjendtgjorelfe viiliclet nye

Tilvæxt ved Valget af

Hs. Exellence Herr Geheimeconferentsraad Classen, Stor-

kors af Dannebrogen, til yEresmedlem , og

Herr Commandeurcapitaine JVleugel, Ridder af Dbr.

Prc^effor og Doclor Theologiæ J. Moller.

Profeflbr Olufsen
til ordentlige Medlemmer.

Til udenland(ke Medlemmer valgte Selfknbet de Herrer;
'

Profe/Tor og Hofraad Creutzer i Heidelberg, • .^,-.i,^..>,

Benjamin Smith Barton y og b/^bJ ia lii



Johannes Reedman Coxe i de forenede Stater af Nord-»

amerika,

van Mons i BriiflTel.

-Ijfc. i iUnder de ulykkelige Begivenheder, der i en Række af

Aar saa haardt traf vort Fædreland, havde Selfkabet ogfaa lidt

Tab, der i hoi Grad hemmedc dets Virkfomhed. En Kongelig

Gavmildhed erflattede difle Tab, og satte Selfkabet i Stand

til at virke med fornj'-et Kraft.

Til Sehkabet var i dette Tidsrum indsendt to mathema-
tilke Afhandlinger af en ung Mand, der allerede kunde prove

line Kræfter paa de vigtigfie OjDgaver i er* Alder, hvor de Flefle

ikke cre koume ud over de iorile Grunde, Johan Friderich
Posselt. Den ene af difle Afhandlinger er et Forfog over The-
orien af Æqvinoctiernes PræcefTionj den anden en Underfogelfe

over Bellenimelfen og Udregningen af Himmellegemernes Baner,

naar difle ere meget eccentrifke. Selfkabet har for difle tilkjendt

ham fm Solvmcdaille.

Uhrmager og Dannebrogsmand Sparrevogji forelagde Sel-

fkabet et Uhr, med en findrig Mechanismus, formedelfl hvilket

han kan inddele et Minut i et vilkaarligt Antal af Dele fra 60
til i45j hvilket baade ved Taktindelning og adfkillige lagttagel-

fer kan have line Beqvemmeligheder.
Selfkabets nu tabte Æresmedlem, Hans Exe. Herr Admi-

ral Winterfeld j Ridder af Elephanten, Storkors af. Dbr. med-
deelte Selfkabet Bemærkninger over Gammelgronland, hvori han
ved phyfifke Grunde foger at vife , at Gronlands Clima efter-

haanden maa have forværret fig, og at man lolgeligen ikke paa
Grund af det nuværende Gronlands ublide Clima tor jiaaflaae,

at den gamle frugtbare Oflerboigd ikke kan være en Deel af

det vi nu kjende. I ovrigt vil Forfatteren ikke deeltage i Stri-

den, om den gamle Oflerboigd er en Deel af det nukjendftf

Gronland eller ikke.

Nu afdode Herr Etatsraad og Ridder Wiborg forelæfle en
Afhandling om Spellet, botanifk og oeconomifk betragtet, og an-
befalede det, som en nyttig Kornart for de danfke Stater.

Af samme Forfatter have vi erholdt Bidrag til Qvægsy-
gens Hiflorie, og Efterretninger om dens Behandling i Hertug-
dommene Slesvig og HolHeen i Aaret i8i4;.
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ProfefTor og Ridder C. F. Schumacher forelæfle Selfkabet en
AfliandJing over conchyliologifke Syilemer, og om nogle tofkal-

lede Conchylier, Han gjor deri opmærkfom paa de Forfigtig-

liedsregler der ere at iagttage ved Dannelfen af Syftemer i Al-
mindelighed, og conchyliologifke i Særdeleshed. Forf. gjor et

Forfog til at dele Linneés Myaflægt i flere, efter Hængfelets

Indretning. Hængllernes Befkaffenhed er oplyft ved Tegninger
efler Naturen. Slægterne er folgende: Mya, hertil M. arenaria

og M. truncata, Periploma , nemlig P. inæquivalve, yluris-'

ccdpium , hvoriblandt A. anatinum og A. gnienenfe, Scrobicu-
laria, nemlig S. calcarea eller Mya orbiculata Spengll. og S.

inftata , en Afart af Tellina edentula Spengl., Margatifera,
hvoriblandt M. fluviatilis^ eller Unio margaritifera Retzii , Unio,

hvortil de flefle afRetzius og Spengler anforte Arter hore, Pri-
sodon, hvoriblandt P. obliquum og P. trigonum, Paxyodon,
hvoriblandt P. læve og P. ponderofura.

Doctor Lehmann., fom forft havde fluderet Botaniken un-
der vor Hornemann .^ og liden gjort en vidtløftig Reife til fine

Kundfkabers Udvidelfe, forelagde Selfkabet fm fiden udgivne
Monographie over Primulerne. Selfkabet lilkjendte Forfatte-

ren fin Medaille i Solv, fom et Agtelfestegn.

ProfefTor Orsted., Ridder af Dannebrogen, forelagde

Selfkabet Forflag til nye danlke Kunjfludtryk i Chemien.

Samme Forfatter forelæfle Selfkabet en Afhandling over
Loven for de electrifke Virkningers Svækkelfe med Afflan-

den. Coulomb havde, ved fit Electrometer, fogt at bevife,

at den electrifke Virkning forholder fig omvendt fom Qvadra-
terne at de virkende Punkters Alfland. Denne Lov fyntes faa

naturlig, at man neppe kunde tvivle om dens Rigtighed. Imid-
lertid havde allerede Volta gjort Forfog, der ikke vilde llem-
me hermed, og Simons fkjonne Forfog, med et dertil meget
vel udtænkt Inflruraent, fyntes aldeles at gjendrive Coulomb.
Paa den anden Side ere dog de Forfog, hvorpaa Coulomb be-
raaber fig, ikke mindre vigtige. Forf. har derfor gjentaget de
CoulombsJ:e Forfog, med det Redlkab denne felv har angivet,

og derved fundet, at den af Coulomb opflillede Lov virkeligen

iinder Sted for Afflande, der hverken ere mt^^t Hore eller
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meget fniaa. I fmaa Afflande angiver det Coulombfice Electro-*

meter en Altagelfe omtrent i det omvendte Forhold af AfHan-
dene, ligefom Simon angiver det. I jneget flore Afflande der-?

imod, kan Aftagelfen endog flaae i Forhold til Alllandenes

tredie Potents. Den almindelige Lov for Virkningeas Svækkelfe

ved Afftandenes Tilvæxt er: at Svækkelfen beflandig har et

florre P'orhold til Afflanden
,
jo llorre denne er, og at det kun

er ved viffe Punkter, at Svækkelfens Forholdstal kan udtrykkes

ved en Heeltalspotens af Afflandens Forholdstal. I ovrigt gaaei?

Rækken ikke frem efter en faadan Lov aliene, men Maaden,
hvorpaa de electrilke Kræfter fordeles i Luften, fynes herpaa

at have den meeft afgjorte Indflydelfe. Det ftaaer endnu til-

bage at underfoge, om nogle af ditTe Refulfater blot (kulde væ-
re afhængige af Traadens Saoening, hvorpaa det Coulombfké
Electrometer beroer, eller om Electriciteten virkeligen lyder eii

faadan Virkningslov , fom den her har viifl lig. Forfatteren

agter nærmere at underfoge dette, da man intet Skridt kan
gjore i den mathematilke Underfogelfe over de electrilke Kræw
ter, forend dette Sporgsmaal er afgjort.

Af Biflkop Munter^ Storkors af Dannebroge, erholdt Sel-

Ikabet 3 fiden udgivne. Afhandlinger, nemlig:

J. ForMaring af en Inskription paa en gammel he-*

trurisk Ara.
II. Den Lucanshe Stad yelia*s Historie , og
III. Om Karthagernes Religion.

Efter at de Lærde med faa flor Flid havde fogt at op—
fpore hvad der af Grækernes og Romernes Skrivter var at ud-
finde om Nordens gamle Tilfland, var intet rigeligt Udbytte fra

denne Side mere at vente. Det var derlor en lykkelig Tanke
af vor lærde Landsmand ProfefiTor Ras/nussen , at henvende
Opmærkfomheden paa de enkelte Lysglimt, Oflerlandenes Skri-
bentere kimde lade falde i vor tidligere Hiflories Morke. En
Deel af fin Granfknings Refultater har han forelagt Selfkabet i

en fiden trykt Afhandling over Arabernes og Perfernes Handel
og Bekjendtfkab med Rusland og Skandinavien i Middelalderen,

Sellkabet tilkjendte Forfatteren dels Solvmedaille. : ;

I Anledning af Selikabets Priisfporgsmaal om det gamle
nordifke Sprogs Oprindelfe, indfendte Hr. /. K. Rask en fiden.
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trykt Afhandling fom formedelll deii dy'bé Indfigt i de fammen-
lignede Sprogs Natur og den ikarpfmdige Oplosning af Sporgs-
niaalet luldkommen vandt Selikabets Bifald, Forfatteren blev

ogfaa derfor tilkjendt den udfatte Premie.

Den geographifke Landmaalning og Korternes Udarbei-
delfe blev fiden Ftatsraad Bugges Dod fortfat under Beflyrélfe

af ovenanforte Selfkabs Landmaalingscommisfion. En af de for-

iienifle Gjenllande for Commislionens Omhue var, at tilveie-

bringe et noiagtigt trigonometrifk Kort over den Deel af Her-
tugdommene, over hvilken Selfkabet endnu intet faadant havde.

Den danfke geographifke Landmaalnings Veteran, Landinfpec-
téur og Ridder Caspar f^essel, paatog fig, uagtet fin Alder og

Svaghed, med flor Beredvillighed Conflructionen af dette Kort,

hvorpaa Punkterne ere anlagts efter Kjobenhavns Meridian og
Perpendiculair derpaa. Dette ypperlige Kort, hvormed Herr
JVessel fætter Kronen paa fine mange og ftore Fortjenefler af

den geographifke Landmaalning, lægges til Grund for de 4

Korter der fkulle udgives over Hertugdommene. ^^

Efter den almindelige Plan, hvorefter Kongeriget Dan-
mark og Hertugdommene vare inddeelte til at aflægges i fpe-

cielle Korter, kunde Korterne over Holflen ikke udfores, uden
at udelukke Oen Femern, med mindre man enten vilde vælge
en florre Format end hidindtil har været brugt til Selfeabets

Korter, eller man forlod den Afdelning efter Hesselbergs Me-
ridian, fom er Adfkillelfeslinien for de over Slesvig og Jylland

udgivne Korter. Det fidfle blev foretrukken , faa ai Selfkabet

endnu udgiver 4 Korter over Slesvig og Holflen, hvoraf de tre,

nemlig lo, n og la flutle lig til Kortet No. 9 over Jylland,

fom og til Kortet over den fydlige Deel af Fyen, hvorimod det

4de Kort, eller No. i5, optager den fydlige Deel af Holfleen,

og fuldender Værket.

Overinfpecteur cg Ridder S'åren Bruun, har fortfat Ud-
arbeidelfen af de yigtige flatiflifk-oeconomifke Beregninger over

Danmark, grundede paa de geographifke Korter, og har til Sel-

fkabet indgivet Beregning over Jylland, fom er Fortfættelfen af

hans i Aaret 1812 indleverede Arbeide. DiflTs Beregninger ville

bliye indforte i SeljQcabets Skriyter.
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-ro'/l Sel(kabet5 Gommisfion for Udarbeidelfen af en Datilk Ord-
bog flrabte i det fidfle Tidrum at udvide fni Virkfomhed , ved

at Ibreiie med fig flere af Selfkabets Medlemmer, og derpaa at

dele fig i to Sectioner, den ene beflaaende af ProfefTorerne

Thorlacius, /. Moller og Etatsraad fVolff\ den anden af Pro-
fefTorerne P. E. Muller, Jullilsraad Éngelstqft og Profeflbr

Degen. Formanden Etatsraad. Viborg virkede for begge Sec-

tionerne.

Til Ordbogens Berigelfe leverede Etatsrsad TVolf Uddrag
af Confifloriels jgamle Protokoller og Conferenlsraad Brumiich
en flor Samling af Bergvæfenet vedkommende Ord. Man har

ogfaa hos adfkillige af Selikabets Medlemmer nedlagt alphabeti-

fke Protocoller, hvori de optegne de mærkelige Ord, fom fore-

komme denx.

Adfkillige uden for Selfksbet have ligeledes givet Bidrag
til famme Oiemeed. Profeflbr Isyrup har til Commiffionen ind-

leveret en Samling af Ord, der favnes i de udkomne Dele af

Ordbogen, fra forhenværende Præst Faber. Paflor Ole Borch
til Borup i Jylland har indfendt en flor Samling af Provincial-

prd. Skibsbj^gger og Conflructeur Pihl har meddeelt Ord Skibs-
byggeriet angaaende.

Selfkabets Comrøifllon havde faalcdes fremmet fit Arbeide,

at man kun maa onfke det tilflrækkelige Midler til at befordre
Trykningen efterhaanden fom Arbeidet fremfkrider. Foruden
de Midler der allerede flode til Selflcabets Raadighed, har det

fit for Videnfkabernes Befordring fledfe faa ivrige Æresmedlem
Hs. Excellenee Herr Geheimeconferentsraad Classen at takke
for et Bidrag af 2000 Rbdir., fom han har udvirket for det af

,det ClalTenfke Fideicommis.

Den mathematifke ClafTe havde gjort Summationen afRækken
a a a

K(l) -f d)
"^

(b+ sjd). (b-f3d)
"*"

(b-|-4d)(b-j-5d")
"^ *'^

Gjeriflanden for fin Opgave. Til dennes Losning var indkom-
men i3 Afhandlinger, blandt hvilke en Afhandling, med Motto:
ultra, fandtes ved Methodernes Nyhed og Udiorelfens Skarp-
find at fortjene Fortrinnet. Forfatteren Ul denne Afkandling,
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der vandt Prifen, fandtes at være Dr. Edvard Schrader, Pro-
feffbr i Tiibingen.

Paa det hiftorifke og philofophifke Priisfporgsmaal vare

vel indkomne een Befvarelfc for hver, men i diffe vare Sporgs-
maalene ikke befvarede faa fyldeflgjorende at Forfatterne der-

for kunde erholde de udfatle Premier.

I Anledning af det Claflenfke Legats Priisopgaver var ind-

kommf^n en Æfkning fra ordineret Calhechet Ostrup , for ad-<-

fkilligp mechanitke Opfindelfer, fornemmeligen for en Vlndmolle
til Snustobakfabrication. Selfkabet tilkjendte ham derfor en Be-
lonning af 76 Rbdir.

Da Selfkabet fandt at det vilde bedre flemme med dets

Forretningers Gang, om Beklendtgiorelfen af dets Forhandlin-

ger Ikete ved Slutningen af dets Moder, blev det befluttet at

dette herefter fkal fkee. Folgende Overligt omfatter derfor

ikke mere end et halvt Aars Forhandlinger.

Fra iste Novbr. 181 5 til 3 ile May 18 16.

I dette Tidsrum valgte Selfkabet til lit Æresmedlem:
Hs. Exellence Herr. Geheime-Conferentsraadyo/ta«i'.Z?w/oa'

til Sanderumgaard, Storkors af Dannebrogen og Danne-
brogsmand, Commandeur af Nordflierneordenen o. f. v.

Til ordentlige Medlemmer:
De Herrer: Doctor Schumacher^ Profelfor i Aflronoraien.

Doctor Thune j Lector i AHronomien.
Uhrmager Urban Jurgensen , Dannebrogs-

mand.

Herr Doctor Sibbern, Profeffbr i Philofophlen.

Herr Doctor og ProfeflTor llarnus, Infpecteur ved det Kon-
gelige Myntcabinet.

Prof Degen y hvis tidligere Arbeider i Selfkabet gik ud
paa den mathematifke Analyfes Udvidelfe, liar ved tvende Af-
handlinger viist nye Exempler paa, at Synthefen ofte lorer

03 en kortere Vei. Den forfie Afhandling angaaer en mærk-
værdig Egenfkab ved den Apollonifke Parabel. Forf har, ved

en i Synthefens Aand anftillet Underfogelfe over denne krumme
Linies Tangenter opdaget, at naar to vilkaarligt valgte ubevæ-
gelige Tangenter fkjæres af en bevægelig, Skjæringspunkterne
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da rykke frem, hver paa fin Tangent, med Hafligheder, der

ftaae i et uforanderligt Forhold til hinanden ; en Egenflcab, for-

.

medelfl hvilken adfkiliige phoronomilke Opgaver kunne erholde .

en ligefaa elegant fom let Oplosning. Ved famme Underiogelfe

beviles tillige, at naar man fra to ubevægelige Punkter i den
parabolifke Linie drager Chorder^ der llode fammen i et fælles

tredie Punkt, og tænker iig diffe Chorder faaledes bevægede,

at deres Skjæringspunkt bliver i Omkredfen, faa ville deres Skjæ-
ringspunkter paa Axen ligeledes gaae frem med Hafligheder,

der uforandret vedligeholde famme Forhold.

Det er bekjendt nok, at man af en Triangels trende givne

Sider kan beregne dens Fladeindhold j men faa let og eenfold

fom Reglen herfor er, faa vidtloftigt er Bevifet, felv paa den
analytifke Vei. Prof. Degen har derfor uden al Tvivl gjort

den geometrilke Synthefes Elfkere en Fornoielfe ved at med-
dele i lit andet Bidrag et let, og efter Sagens Natur kort Be-
vis for omtalte Regel, hvis Oprindelfe og Betydning, ved den
Trianglen indlkrevne Cirkel og de tvende ved en Vinkels Tve-
deelning fremkommende retvinklede Triangler, er faa at fige ble-

ven anlkuelig.

Som bekjendt grunder lig den vigtige Deel af Analyfen,

der fysfclfælter fig med de trigonometrifke Functioner, paa For-
melerne for fm. {sl -|- b) og cos. (a -j- b). Selv Rækkerne for

Sinus, Cofinus o. f. v. , og difle Storrelfers Differentialer forud-
fætte difle Formeler. Deflo mere maa det forundre os, at de
endnu beflandigen laanes af de geometrifke Læreboger, hvor
man: uddrager dem af Conflructionen for et befynderligt Til-
fælde, og at man fædvaniigen ikke engang ved denne Conflruc-
tion tager Henfyn paa alle de Tilfælde, der opflaae ved Vink-
lernes forfkjellige Storrelfe. Det kunde desuden anfees fom en
Mangel i den videnfl^abelige Kunflfuldkommenhed , at Forme-
ler, hvoraf der gjores et faa omfattende Brug i Analyfen, maatte

hentes anden Steds fra. Prof. Henr. Chr. Schumacher har
fogt at alhjelpe denne Mangel ved at give os en analytifk Af-
ledning af dide Formeler.

Han tager her, fom man maa ved enhver Anvendelfe
af Anal^'^fen paa geometrifke Gjenflande, Forklaringerne og de

lorfle Grundbegreber a| Geometrien, og udleder deraf alt det
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falgen de véa AnaTyfens' HjeTp alene. Den Vei, han lier gaaer^
har det egne, at han oprindeligvis ikke foger diffe Formeler,
men derimod Sfcikkelfen af Rækkerne for de trigonometrifk©
Functioner. Uden endnu at kjende Coefficienterne, kan man
heraf ved en let Skilning udbringe Skikkelfen af Formlerue felv,

og give dem deres endelige Beftemmelfe ved den famme Me—
thode fom man ved Integrationen bruger for at fmde de Con-
Hante.

Ved denne analytiOce Behandling finder man forfl For-
melen for fm. (a-f-b) blot udtrykt ved Sinus af den enkelte og
dobbelte Vinkel, og ikke, foni farmedelfl den geometrifke Con-
llruction, tillige ved Cofinus , hvilket paa denne Vei forfl er en
afledet Formel. Efter at difle Formeler ere fundne , har Coef-
ficienternes Beftemmelfe ingen Vanfkelighed, hvorpaa det i ov-
rigt her ikke kommer an.

Af Uhrnifiger og Dannebrogsmand Jurgensen erholdt Sel-

fkahet en Afhandling over en hidindtil ei ganfke overvunden
Hindring for de aftronomilke Uhres jevne (ifoehronifke) Gang.
Denne findes indfort i dette Hefte af Sellkabets phyfiQc-mathe-
matilke Afhandlinger.

For at finde de Love hvorefter Dodsfaldene formfndfke
Antallet af Mennefker , har Commandeurcapitain og Ridder
TV^leiigel famlet de Erfaringer, fom i et Tidslob af 36 Aar
herover ere gjorte ved vor EnkekafiTes Beflyrelfe; i hvilken

Tid goGO Ægtepar havde ladet fig indfkrive. Difle Erfaringer

kunne da afgive et vigtigt Bidrag faa vel til i Almindelighed at

vife hvad Liid man kan fætte til Mortalitets - Tabellerne, fom
og til i Særdeleshed at oplyfe hvilken af de hidindtil brugte

der paffer bedfl for de danfke Stater.

Da ved en EnkekalTe, indrettet paa Capitalfod, de Angi~
Telfer, ved hvilke man fkulde faae Antallet af de hvert Aar
endnu levende Ægtepar at vide, ikke ere paalidelige, men man
derimod med Vij»hed veed Antallet af Enkerne, faa er dette

lagt til Grund for Underfogelferne. Forf. foger forfl Forholdet
mellem Antallet af Enker og af indgaaede Ægtepar for hvert

Aar, anbringer herpaa en Correction for Afvigningerne faavel i

Mændenes fom i Konernes Alder fra den Middelalder, der nær-
meR paffede fig i det Hele, og tilbageforer derefter Refultatet

for hvert Aar Ul en almindelig Eenhed for alle Aar. Hau gi-
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ver derpaa en kort Overfigt over de vigtlgfte Mortalitets-Tabel-

ler, for at judfinde hvilke der bedil egne £ig til en nærmere
Sammenligning.

Forl". har nu beregnet Antallet af Enker efter diffe Ta-
beller til fammo Eenhcd og Middeltal, fom det ved Optælling

var henbrfigf. til. For enhver af difTe Tabeller, faavel fom for

Erfaringerne ved Enkecassen constrnerer han en krum Linie,

ved at tage den forlobne Tid fom Abscifle og Enkernes Antal

fom Ordinater. Uagtet den paa Enkekafiens Optælling grun-
dede krumme Linie naturligvis ikke er fri for enkelte Afvigel-

fer fra en regelret Fonn, faa kan man dog med Beilemthed
fige, at den betydeligt afviger fra den Siifsmilch - Baumannfke,
fom ifær hos os har været benyttet, og at den flynger fig om
den krumme Linie der fremftiller TVargentins Mortalitets-Ta-

bel. Aivigelfen fra den lorfle belober fig til 7 Hundrededele,
imedens åen ikkun afviger 1 Hundrededeel fra den fidJle.

Til Slutningen har Forfatteren, for en Sammenlignings
Skyld , beregnet Forholdet mellem Levende af enhver Alder
efter en Generaltabel over Ægteviede, Fod te og Dode i Dan-
mark og Holfleen i Kirkeaaret 18 14, og finder atter der line

Refultater i en mærkelig Overeensftemmelfe med Tf^argentins

og betydeligt afvigende fra de Suss/nilch-Baujiianske.

Profeifor og Ridder Hornemann leverede Bemærkninger
over Vegetationen i Grenland tillige med Belkrivelfen af en Deel
Planter derfra, indforte i Flora danica (26 Hefte).

Tvende Reifende have i de fenere Aar befogt Gronland
af reen Iver for Naturvidenlkaben. Lieutenant v. ff^ormshjold
underfogte den fydlige Deel af Gronland fra Julianehaab til

Gothaab, Profeflbr og^idåer Giesehe bereifle ifær den nordlige

Deel fra Baals Rivier til Discobugten. Begge hjembragte in-
terelTante Samlinger af Naturgjenflande ; og den forfie, der flrax

begyndte en ny farefuld Reife for Naturvidenfkabens Fremme,
betroede endog Forf. alle fine Optegnelfer og Samlinger. For-
fynét med diffe Hjelperaidler feer Forfatteren fig i Stand til at

gjendrive den Paafland, der af adfkillige Lærde er bleven frem-
fat, at Gronland ikke havde mere, end 24 Plantearter af fuld—
kommnere Organifation , og at angiye mere end aoo phaneror-^
game Væxter fra dette Land. ..'.:.
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Ved at underfoge difTe Samlinger, og at fammenliolde dem
med 611 endnu tilværende Samling, fom Paul Egede havde gjort,

og hvori Originalerne findes til de Afbildninger, der ere indforte

i Egedes gamle Grenlands Perluftration, fandt Forf. at adlkillige

af difle ved Egede bekjendtgjorte Planter endnu for Botanikerne
ere aldeles nye Arter, f. Ex. Kacciniuin pubescens Tf^onnslc.

Potentiha Egedii ejusd.^ og andre lorll i de nyere Tider be-
(krevne , f. Ex. Dryas integrifolia.

Viflnok ftaaer det Gronlandflce Væxtrige ogfaa efter difle

Opdagelfer langt tilbage for de mildere Climaters Rigdom, men
derimod fynes det, i det mindfle hvad nogle Planter angaaer, i

Frodighed at kunne fættes ved Siden af de bedfte alpinlke Cli-

mater: faaledes opnaaer f. Ex. XJvularia amplexicaulis , An-
gelica Archangelica, og adfkillige Græsarter en meget betydelig

JJioide i de Gronlandflce Dalflrog. Derimod finder det Modfatte
Sted ved de træagtige Væxter. De egentlige Træer forvandles

til Bufke , og Bufkene til fmaa Planter med træagtig Stamme.
Kortheden af den Væxterne gunflige Aarstid i Gronland vilde

fnart have en odelæggende Virkning derpaa, derfom Naturen
ikke paa en anden Maade kom til Hjelp. Naar Vinteren over-

iler Planten medens den neppe har faaet anfat Frugt, faa be-
fkytter den den tillige ved det lune Sneedækken. Plantelivet

ilumrer, fom i en Vinterfdvn ; neppe er Sneen fmeltet, faa vaag-

ner det paa ny, og Froet modnes. Derfor finder man i de

gronlandflce Herbarier faa mange Planter, fom paa een Rod
have baade blomflrende og frugtbærende Stænglt^r. Et lignende

Middel fynes Naturen at anvende i vort Clima ved Vaccinium.
og Empetrum.

De nye Arter , hvoraf Forf. har vedfoiet Befkrivelfen

ere: Primula egaliksensis fformslc. Kaccinium pubescens
fF'ormsh. Arenaria nervosa. Alyssum Giesekii. Arnica
ansustifolia Vahl. Carex PF'orjnskioldiana. Carex aub-
spatacea IVormsk. Conferva IVormJkioldii.

Blandt de ovrige gronlandflce Planter, fom det 26de
Hefte, af Flora danica indeholder, fortiene at bemærkes enten

fom fieldne eller fom uventede under dette Climat: Uvularia
amplexifoUa. Melleborus trifoliatus , Campanula unijlora,

Cobretia scirpina Wild. og Fucus Agarum.
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I en Prisafhandling < fom for nogle Aar fulen indfendtej

lil def kongelige Videnflcabernes Sellkab over de cliemilke Pr-o-

Temidler i'or Stoffer af Planteriget, forekom den Paafland, at

Garvefloffet var et almindeligt Middel imod alle Gifter af Dyr-
og Væxtriget. Saa meget man end af tlieoretifke Grunde havde
Aarfag til at forkafle denne Paaftand, troede man dog at burde
underkafle den en Provelfe. Etatsraad og Ridder Viborg paa-
tog fig delte og anflillede Forfog paa ikke mindre end 24 Hunde
og Hefle. Ved lagltagelfen af alle de nodvendige Forljglig-

hedsregler, fandt han at Garvefloffet og dets Afkog ikke fvæk-
kede Gifternes Virkning, hverken naar man indgav det efter

Giflen eller naar man lorfl dermed havde blandet
,

ja digereret

Giften felv. i5 Gran enten af Sublimat elier af Arfenik dræble
Hunden, i Lod af famme Giftarier Heflen, enten Garvefloffet

anvendtes eller ei. i Qvintin Spanfkgront dræbte Hunden under
lige Tilfælde, enten man anvendte Garvefloffet eller ei. i

Qvinten Blyfukker foraarfagede hos Hunden Brækning, Dorfk-
hed og Mathed, men iugen Betændelfe i Maven, og dræbte
den mindre hafligt end Spanfkgront. Garvefloffet fyntes her
fnarere at forværre end formindfke Tilfældene, lo Gran Ræ-
vekager dræbte en Hund under de fædvanlige Tilfælde, uagtet

8 Lod Galæbleinfulion og 2 Qvintin fiin flodt Galæble anvendtes.

Lignende Forfog har famme Medlem anflillet over en
anden foregiven Modgivtj nemlig Kullet og Vand der har væ-
ret kogt med Kul. Fiorten Forfog vifle ham, at den famme
Giftmængde, der er tilflrækkelig til at dræbe et Dyr, gjor og-
faa Ende paa dets Liv, naar man anvender Kullet. Han for-

moder at den franfke Forfatter, der har anbefalet Kullet fom
Modgift, ikke har kjendt Storrelfen af den Indgiyt der er dræ-
bende for hvert Dyr. De her anflillede Forfog vifle at 6 Gran
Sublimat indgivet en Hund, med eller uden Kulpulver, vare

lige lidet i Stand lil at dræbe den. i5 Gran af famme Gift

dræbte en Hund enten Giflen var blandet med Kulflov eller

ikke. Det Forfdg hiin Forfatter fortæller at have anflillet paa
fig felv, ved at indtage 4 Grazi Sublimat, i Vand der har været
kogt over Knl , kan ikke være noget Beviis imod en faadan
Samling af Erfaringer, fom desuden flemme med den fpaiifke

Læge Orphila's Forfdg.
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Den længe forte Strid over det Spoi'gsmaal, om Moderens
Indbildningskraft og Lidenfkaber kan have Indflydeife paa Fo-
lieret, fynes endnu ikke at være afgiort. Udmærkede Lærde
have talt fdr begge Meninger. Doetor Alhers i Bremen har
meddeelt Selfkabet en Kiendsgjerning, der fortjener at tages

med i Betragtning ved Afgjorell'en af denne Strid. Han beret-

ter, at en Hoppe foni aldrig lod fig fkoe paa Bagbenene, og
ikke uden den yderfle Angefl paa Forbenene, bragte et Fol
til Verden, hvi6" ene Forbeen var nogle Tommer kortere end
det andet, og havde en ufuldkommen Hov. Han har anatome-
ret og aftegnet i naturlig Slorrelfe dette vanfkabte Been fra

•Knæet af. Vanlkabningen hidrorer fra manglend« Dele. Dr.

Albars mener, at det er Kode-* og Kronknoglen der mangle;
en af Selfkabet udnævnt CommilBon dommer derimod, at del er

Kronknoglen, Spoelknoglen og Fodknoglen, der ere borte.

Profeflbr og Ridder Orsted forelagde Selfkabet fin The-
orie over Lyfet. Som bekjendt er der over Lyfets Natur
ikkun bleven fremfat tvende Theorier, der have erholdt noget
betydeligt Biffild. Den ene af difle, der bærer Newtons /Naw^,
antager, at Lyfet beflaaer i en hin Materie, fom med en over-
ordentlig Hafliighed ndflrommer fra det lyfende Legeme i alle

Retninger; den anden, der med faa megen Kimfl udarbeidedes

af Muler f antager, at Lyfet er en Bevægelfe i en overalt ud-
bredt Ælher. Fndfkjondt Phyfikerne nu ere temmeh'g enige om
at foretrække den Newtonfke Theorie , faa tilflaae de dog
gjerne, at doiine, faa vel fom den Eulerfke, trykkes af betyde-
lige Vanikeligheder. Nærværende Forfatter har derfor provet

en ny Vci. Den Theorie, han antager, har han vel allerede,

i Hovedfagen, udviklet i tidligere Skrivter, men han har nu
logt videre at uddanne den. 1 Folge de Opdagelfer, hvormed
de fidfle tyve Aars Beflræbelfer have beriget Videnfkaben, vil

man ikke mere nægte, at de Kræfter, der vife fig i de eleetri-

ike Virkninger, ere almindelige Naturkræfter, og ikke forlkjæl-

lige fra de chemifke Kræfter. Forfatteren antager nu jned Wm-
terl^ at begge difle Kræfters Forening give faavel Varme fom
Lys; men Ø^interl havde indfkrænket fig til at anfore Bevifer

for Rigligheden af fm Paafland, uden at angive B( tiugelfernc,

Jivornuder Foreningen af de to modfutle Kræjler give Lys, og
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uden at gjore Anvendelfc af Griindfætniiigen til Phænomener-r
nes Forklaring.

Forfatteren finder nu, at de to modsatte Kræfters Fore-
ning ikke frembringe Lys, uden at den Ikeer med en betydelig
Modfland. Forenes de to elcctrifke Kræfter undar eu meget
ringe Modftand, faa bemærker man ingen anden Forandring
end at begge Kræfterne ophæye hinanden. Ved en mærkelig
Modfiand derimod opvarmes Legemet, hvori Foreningen fkecr,

og naar Modflanden iliger til en meget Hor Hoide vorder Le-

•

gemet glodende, fees altfaa ved fit eget Lys. Modftanden*
Virkning er defto florre, jo mindre iEleclricitetens Styrke, maalt
ved de eleclrifke Fraflodninger , defindes. Modftanden voxcr ;

ogfaa med Mængden af de Kræfter , fom hvert Oieblik virker
paa Lederen, medens den ved Electrometeret maalte Styrke
bliver uforandret. Derfor frembringer ogfaa, under lige Om-
ftændigheder, det galvanifke Apparat, ifær med flore Plader,

langt mere Varme og Lys, end Electrifermalkinen og det ved
famme ladede Batterie. I alle brændbare Legemer indeholdes
den famme Kraft, fom i den positive Electrjcitet; i alle ild-

naérende Stofl'cr den famme Kraft fom i den negative, men
begge faaledes bundne, at de aldeles ikke kunne vife nogen
Fraflodning. Formedelfi: frivillig Tiltrækning og Fraftodning
kunne de derfor aldeles ikke ledes; men derimod vifer Erfa-
ring, at den ene ved fin Tiltrækning kan fætte den anden i

Bevægelfe , ifær naar Ledningen er meget fuldkommen. Det
Lys, der vifer fig ved den fædvanlige Forbrænding, frembrin-
ges da ved Foreningen mellem den pofitive Kraft, der har
Overvægt i ethvert brændbart Legeme, og den negative Kraft,

der er overveiende i Luftens ildnærende Beflanddeel. Ved Foi*-

eningen af en Syre og et Æfk (Alkali) er Virkningen fieldent

Hærk nok for at frembringe mere end Varme.
Kræfternes Virkemaade i Lyfet fammenligner Forfatteren

med den, fom finder Sted i den electrifke Gnift. Til Frera-
bringelfen af denne horer, at hver af de modfatte Kræfter an-
famles i fin Deel af Rummet, den ene nær den anden; at de
gjennembryde det mellemliggende Rum ; og forene fig. Fore-->

ningsoieblikket giver Lyfet. Alle disfe Omflændigheder finde

ogfaa Sted under enhver vanfkeliggjort Ledning. Den Electri-*

(3)
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citet, fom fkal ledes, begynder nemlig altid med at. fremdrage

(den modfalte, og fraflode den ligeartede Electricitet, der findes

i Lederen. Tænker man fig nu en aldeles fuldkommen, fra al

]^odfland befriet Ledning, faa vil den Tiltrækning, det elec-

trifke Legeme udover paa Lederens modfatte Electricitet , og den

Fraflodning, den udover paa den ligeartede, tilveiebringe en

Forflyrring og Gienoprettelfe af Ligevægten , der udeu Afbryd-

ning gjennemlober hele Legemet. I famme Maal derimod fom

der gives en Modfland, vil faavel den tiltrukne fom fraflodte

Electricitet inden faa Oieblikke anfamles hver paa fit Sted, dog

i. hinanden meget nærliggende Punkter. Naar Anfamliiigen har

rjaaet en vis Styrke, ville de modfatte Kræfter forene fig ved

et Overfiag, fom Gniflen. Tænker mau fig nu , at denne Virk-

ning giennemlober hele Lederen, og at Modfætningspunkterne«

Afftand er overordentlig ringe, faa har man Fureflillingcn om
Lyfets Frembringelfe og Udbredelfe. Den florfle Hurtighed i

de modfalte Kræfters Forening giver de ufyulige Straaler, jder

i det prismatifke Farvebillede vife fig ved Siden af det violette

Lys. Næst efter disfe Straajer have de violette den llorfle For-

eningshurtighedj og faaledes videre, efter Farvernes Orden,

indtil de rode, der have den. mindfte Hurtighed. En endou

ringere Foreningshaflighed giver Vai'meilraalcr. Varmens og

Lyfets gienfidige Overgang i hinanden, tillige med alle deres

ledfagende Omilændigheder, erholde efter denne ForefliLlings-

maade en let Forklariiig.

Efter den her fremfatte Theorie kan man nogenlunde be^

tragte en Lysflraale fom en Række af umaaleligt fmaa electrilk«

Gnifter, fom mau kunde kalde Lyfets Grunddele- Linien mel-

lem de to meefl modfatte Punkter i en faadan Grunddeel, kunde

kaldes denS: Axel. Beliggenheden af deime mod en tilbageka-

llende eller brydende Flade,, vil naturligviis have. Indflydelfe

paa Lysftraalens videre Gang. Denne Theorie, fynes da bedre

end nogen anden at pasfe til den Polaritet i Lysllraalerne , man

i vore Tider, har opdaget. Mangibldigheden af de Gienflande,

hvorpaa en Theorie over Lyfet niaa aiivendes , er for flor U\^^

at vi her kunne giennemgaae dem alle. Vi niaae da indikrænr-

ke os til at, hemæike^ at Forf. har, forf6g,t, af, fip Theorie at

gty«. en Forklaring over. dfi LysMviyinggr/, . der ikke erp led-

i.
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-Aigccfe Jtiécl ribben mærkelig Varme, otér Luens F'arver, ovor

de Ibrfkiællige Lysflraalers chemifke Virkning o. f. v. Forfat-

teren trocr, at det ifær taler for hans Tlieorie, at den ikke

forudfætter nogen Kraft eller Materie, hvis Tilværelfe ikke ved

Forfog er beviiflj at den forfdlger Lyfets Frembringelfe af

Morket giennem alle Tillælde hrori den finder Sted, og med
Lethed gior Rede derfor; at den uden at komme i Modfigelfe

med det, vi kiende af Naturen , fremfliller Forholdet mellem

Varme og Lys, og at den endeligen fætter Lysudviklingen i

den inderligile Forbindelfe med den chemifke Virkfomhed.

Bifkop Munter, Commandeur af Dannebrogen , lore-

Jflgde Sellkabet en Fortfæltelfe af fm i Aaret i8o4 oplæfte Af-

handling om Franiernes Mynter i Orienten, og forevifte det

adfkillige fiden d^n Tid til hans Kundfkab komne Mynter af de

laiinfke Keifere i ConHantinopel og Cypreris fenere Konger af

Hufet Lufignan. Tillige afhandler han nogle Blybuller og Vox-
frgl af Latinfke Prælater, ifær af Patriarcher i Jerufalem og

Antiochien.

ProfeØbr og Ridder Thorlacius har forelæfl; Sellkabet en

IritiJK Vnderjogclfe oyer en IslandJK Hiftorie , Jkreven i det

12 Aarhundrcde, kaldet Fliotidolernes ^ elter Droplogs Son"
ners, Helges og Grims Historie. Denne Hiftorie er den

fdrfte Saga angaaende Islands Ofterfierding, der hidindtil har

tildraget fig de Lærdes Opmærkfomhed, og vilde allerede der-

ved være os mærkværdig, om den ikke indeholdt faa mange
Bidrag til at oplyfe Nordboernes Borger- og Huusliv, og om
den ikke udmærkede fig ved den befynderlige Omftændighed,
at man deraf har to ganike forfkiællige Beardeidelfer: en ældre,

enfoldigere og kortere, fra den forfte Halvdeel af det 12te

Aarhundrede; en anden romantilk og kunftrigere fra Slutningen

af det i3de Aarhundrede. Noiere Fftergrandfkning over disfe

Sagaers Kilder og Brug kunde da ikke andet end kafte meget

Lys over de ældre nordiike Hiftoriefkriveres , ifær Saxos og

Snorros kritifke Behandling.

Underfogelfen deler fig i trende Stykker. Det fdrfte giver

en kort Overfigt over de vigtigfte Begivenheder^ der fortælles

i den ældre Bearbeidning af denne Saga. Fortællingen bærer
heri det famme enfoldige Sandruhedspræg fom hos Are Frode.

(3*)
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Den begynder med de i Hiflorien fremtrædende Perfoners Stam-
tavler, deres Nedfættelfe i de .JEgne de fiden beboede, og de-
res gienfidige Slægtflkaber, eller andre Forbindelfer. Fortælle-

rens medlolende Deeltagelfe, uagtet Fremftillingens ftorfte Sim-
pelhed, vifer fig fornemmeligen deri, at jo mere Heltens tra-

gijQce Ende nærmer fig, des udiorligere, liierteligere og virke-

lig rorende vorder Udviklingen. Sagaen fluttes med tvende mær-
kelige hiftorilke Angivelfer : eiter den ene er Begivenhedernes
Periode mellem g25 og io25j efter den anden henvifes Hiflo-

riens Affatning omtrent til Aar ii35.

Den anden Afdeling fyffelfætter fig med den florre Fli-

otsdæla- Saga. Ved at fammenligne den med andre Sagaer og

j^åtter, fom enten ere dens Kilder, eller dog flaae i Forbin-

delfe med de der berorte Tildragelfer , foger Forf at adfkille

det virkelig Hiflorifke i Fortællingen fra Udfmykkelferne. Han
vifer at denne Saga ikke blot modtager Lys af adlkillige andre,

men at der ogfaa gives adlkillige, fom den kafler et Lys paa.

Af mange udvortes, men ifær af vigtige Indvortes Grunde i. Ex.

af Maaden hvorpaa Chrifleiidommen omtales og andre Sagaer

benyttes, og af Maaden hvorpaa de topographifke Angiveifer

fremflilles i den vidtløftigere liearbeidelfe af Fliotsdæla - Saga

godtgiores at den er HalvandetAarhundrede yngre end den kortere.

Som et paafaldende Exempel hvorledes en Begivenhed i Tidens

Længde ved Udfmykkelfer kan erholde en ganfke forlkiellig Skik-

kelfe udhæves Fortællingen om den dierve QvinåeDrop log. 1 den

gamle Fliotsdæla-Saga omtales Droplog blot fom en fniuk og for-

ftandig Qvinde, i Brandkroda -patter er Hiflorien mere roman-
tilk, og Droplogs Ankomfl til Oen, foranlediges ved en heel

befynderlig Begivenhed j i den nyere Fliotsdæla -Saga endeligen

har alt faaet Udfeende af et vidunderligt Æveutyr, i iiviiket Tron-
delagens Opland, hvorfra hun var kommen, forvandles til

Hetland, Bonden, hos hvem hun var, til en Jolun, og Pigen

felv forvexles med hendes Oldemoder. Saaledes er det muligt

ved Critik, her fom i det Ovrige, at beflemme Grændierne
mellem den fande Hiflorie og dens Udpyntning ved æventyrlige

Sagn.

I Afhandlingens 5de Afdeling vifes hvad nordilk Olkund-
Ikab af Fhotsdæla - Saga kan vinde. Forf. auiorer, efter Sati
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gåen, Befkrivelfeii over et Feberanfald, for at vife hvorledes

man dengang betragtede flige Gienflande. Ligeledes giver han

et Par Bidrag til Islands ældre Statiflik. Men ifær dvæler han
ved de Steder der oplyfe Nordboernes borgerlige, huslige og

reljglofe Indretninger. Blandt andet feer man af den Befkrivelfe,

fom den nyere Bearbeidelfe af denne Saga giver af et islandik

Huus i det i3 Aarhundrede, at det næflen har famme Udfeeni^

de fom en Islænders Bopæl nu i det jgde Aarhundrede. En i

Sngacn forekommende Beflcrivelfe af et hedenfk Offerhuus for-

tiener ligeledes fortrinlig Opmærkfomhed.

Fra 3i May 1816 til 3i May 1817.

I delte Eorfamlingsaar optog Sehkabet til udenlandlke Med-
lemmer :

Herr Carlo Rosiniy Bifkop af Puzzoli i det Neapoli-
tanfke. '~-fA V-,

Herr Bergraad IVerner i PVeyberg.

Herr Gay ~ Lussac , Medlem af det Kongelige Vidcnfka-
bernes Academie i Paris.

Et nyt Exempel paa Nytten af almindelige Methoders
fleerfidige Anvendelfe har Profeffbr Degen givet, ved fin Sel-

Ikabet forelagde Oplosning af en i Tf^allis's Algebra forehorri"

mende Opgave, tiiligenied andre didhorende HemærJcninger.
Ved en fimpel Subflilution tilbageforer han hin Opgave til en
Ligning af 4de Grad, medens den behandlet efter P«?//« Melho-
de fliger til Ligninger af late og 8de Grad; og formedelfl

famme Subilitution giver han en almindelig Qvadratur af Seg-
menterne, af alle krumme Linier der hors til Klaffen a«" x" yP
rrzr. x^ -f- ^^ (hvor m-[-n-{-p= q) af hvilken Klasse Des Car"
tes, Hudde, Marquis de L'Hopital og Huygens have behand-
let den i hvis Ligning ixizzz^w = p =z: f q, hvilket er den
fimplefle.

JVallis's Opgave, at fmde trende Tal x, y, z af den
Befkaffenhed , at x* -j-yz= i6

, y*-f.xz:=: 17 , z--|-xy=:i8
fremflilles her langt almindeligere faaledes : at finde trende Tal
der fyldeflgjore Ligningerne mx~ 4-nxy == a, py- -j- qxz ziz b

,
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vz*-f-sxy=:c. Ved at fætte ymtx, zmux erholdes heral

uden Vidtloftlglied folgende biqvadratiOce Ligning:
(nnpbc — ppraa) f* 7- (npqac

-f-
nnsbb) t'

-f.
2 ab (mpr-|-nqs)t*-*^

(mnqbc-f-qqsaa) t-|-mqqac— mmrbbirrro '^

hvoraf efter bekjendte Methoder t kan findes. Af t erholdes da x=:
pat"— mp

\npt'—mq/'"^ ' \npt'—-mq/' ' (nbt— qa) (nbt»—-niq).
Sættes nu, fom hos ff^aUis^ m—;n —7 p g

—

;
r— a faa

findes (bc— aa^t"^— (ac-|-bb}t' -f-abt= — (bc-f aa) t-fae—bb==o
hvoraf atter for a 111316, bizziy, c= 18 flyder 5ot**— Syyt'-j.

io88t*— 562t— 1= 0, ligefom af de almindelige Former x==
^/^bt— a\ /bt— a\ at* ~ b

<Firr> y=' <lTir7> -= ^(bt-a)(f-.)
ditib numerifke

:

af hvilke, i folge de fire forfkiellige Værdier af t, de hos fp^al-
lis forekommende fire Triader kunne^ fom Forfatteren har
viifl, beflemmes.

Ligeledes qvadreres uden Moie Segmenterne af den hele
ovenomtalte KlaTe af krumme Linier, hvis Ligning er a'" x" yP= xq-|-yq, ved at fsette ym^tx, altfaa ved en aldeles enkelt
Subflitulion. Segmetilets Overflade finder Forfatteren nemlig

jm — 2 tn— 2 p
a j

}
aqx"

1 \y eller da m-|-n-|-p=:

folgeligen i det af JFIuygens oplofle

ay3
Tilfælde, hvor m zzz n= p= 1 , altfaa q=: 5 , erholdes Szn —

,

6 X
netop Huygens Refultat.

"

.j

Newton har i fin Arithmetica uniyerfali folgende Opgave;
"Naar a Hoveder afgræfie et EngHykke b i Tiden c, og c/ Ho-
veder et ligefaa godt Stykke e i Tiden f, hvor mange Hoveder
udfordres da til at afgræffe et Engflykke g af lige Bonitet med
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de foregaaende, i Tiden hj forudfat at GræfTet imidlertid voxer

eensformigt?" Forudfætningen af en ecnsformig Tilvæxt finder

upaatvivleiig ikke Sted i Naturen, hvor felv deu med alminde-

lige Love meefl overeensflemmende Tilvæxt, dog efter Aarets

Gang fra Sommerens Begyndelfe maa være ftigende, indtil den

naaer fit Hoiefle (Maximum) og derpaa faldende. Profeflbr De-
gen liar derfor, uden at indlade fig i de den analytifke Under-
fdgelfe uvedkommende phyfilke Underfogelfer, udvidet Opgavens

Oplosning, ved at antage Tilvæxten at være en hvilkenfomhelft

Function af Tiden. Oplosningen og dens Formeler faae der-

ved et ganfke andet Udleende, hvorom vi dog ikke ved et blot

Udtog kunne give nogen tililrækkehg Idee.

I Lindeiiaus og Bohnenbergers Allronomilke Tidsfkrivt

anmældes, at Ingenieuren iScctra/ne/Za i Italien (kulde have fun-

det et Middel til at fikkre Magnetnaalen mod Indvirkning af

Jern, ved at fætte den i en Daafe af tykt Jern. For noiere at,

tj^ndersoge denne Sag lod Selfkabets Medlem Hr. Commandeur
JVleugel R. af D. af et heelt Stykke færdeles blodt Jern udar-

beide en cylindriflc Jerndaafe, af 6 Tommers Hoide og 6 Tom-
mers Diameter, i hvilken faavel Bunden fom Siderne havd«

een Tommes Tykkelfe. Ved Pro ver, faavel med længere fom
kortere Naale fandt han, deels at Daafen felv virkede paa

Naalen, deels at Daafen ikke hindrede en fremmed Magnet fra

at virke endog meget ilært paa Naalen. Med difle Forfog me-
ner dog Foretageren ingenlunde aldeles at have gjendrevet den

af den italienike Phyfiker frcmfalte Paafland, da der faavel i

Jernets Natur, fom i andre Omflændigheder kan ligge Betin-

geifer, der endnu ere blevne overfeete, eller dog ei angivne;

men i ethvert Tilfælde maa difle med Omhyggelighed anflilled^.

benægtende Forfog opfordre dem, der have erholdt hine Re-
fultater, til at meddele os nærmere Oplysninger. Saa fnart

difle erholdes agter Commandeuren at lortfætte Forfogene, om
det fkulde. være fornodent.

Samme har ogfaa meddeelt Sellkabet en findrig Opfindelfe

af en dantk Skibscapitain jSciy*««, at bruge den faakaldede Log-
flynder foui bevægende Kraft, ved et Skib der er i Bevægelle.

Logilynderen kan nemlig formede Ifl en meget let Indretning af-

vexiende bringes i en lodret eller næflen lodret og i en med
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Våndflcorpen nogenlunde parallel Stilling. I fcJrfle Tilfælde li^^

der den naturligviis en flor, i fidfle kun en liden Modftand
itiod den Bevægelfe, hvormed den vil folge Skibet. Man ind-
feer let at man herved kan frembringe en afvexlende BcA-^ægelfe.

Opfinderen har med Fordeel anbragt den ved en Skibspompe af

en nye i Amerika opfunden Indretning. En . Logflynder af to

Fods Radius har formaaet at fætte den i behorig Virkfomhed.
Etatsraad og Ridder Viborg meddeelle Selllcabet Re-

fultaterne af adfkillige af ham udforte veterinarilk- og oecono-
mifk-naturhiflorifke Gjenflande.

i) Om Skadeligheden af Kjær-Heflehale, (JEquisetum paliisire).

2) Om en Arrefeil hos Hornkvæget, fom kaldes dobbsliendet
eller tvillinglaaret.

5) Om aloebladet Krebskloe (Stratiotes cdoides) fom gront
Vinterfoder for Oxen.

4) Anatomifk Oplysning om Ariflotelis eenklovede Sviin.

5) Om tvekjonnede Qvier eller Tyrqvier, Englændernes Free-
Martin.

6) Beflemmelfe af adfkillige for Agerdyrkningen fkadelige Mus-
carter , og Efterretning em Midlerne til deres Udrj'-d-''

delfe. ''''^

Uagtet de galvaniflce Trugapparater have mange vigtige

Fortrin , ifær hvor det kommer an paa at erholde meget flore

Virkninger, faa have dog de flefle af dette Slags Indretninger

ikke ganike fvaret til Phyfikernes Onfker. Dannes Trugene af

Træe , faa gjennemtrænges de fnart , trods alle Arter af Lak-
keringer, af Syrerne, og den derved opkomne Mellemledning
fvækker betydeligen Virkningen. Bruger man i dets Sted af-

deelte Porcellaintruge, hvori ^ink- og Kobberpladerne indhæn-
ges, faa erholder man vel en langt Horre og fikkrere Virkning;
men dette Slags Truge ere meget fcoflbare, naar Apparatet fkal

have en betydelig Storrelfe. For om muligt at frembringe no-
get Fuldkomnere i dette Slags forenede Kammerraad Es/narcJi.

og Profelfor Orsted fig til et Arbeid, hvis Refultater de fo-

relagde Selfkabet. I Stedet for alt andet Material til Truge eller

Kaffer forvandle de Kobberpladerne felv til Kaffer, hvori den
nodvendige Vædfke indfluttes. Hver Kobberkaffe er med en
Boile foreenet med en Zinkplade, der er beilemt til at indfæt-
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tes i den Vædfke, foni næfte Kobberkafle indeholder. Det er

fiden bleven belcjendt at Grev Fredr. Stadion i \A ien har bruf:.t

et lignende Apparat, der dog hverken er det famme fom hiint,

heller ikke kunde vær« bekjendt hos os, da det her forfærdi-

gede Apparat fdrfte Gang foreviillcs. De to danfke Phyfik' re

have desuden videre forlulgt den eengan^ fattede Tanke. A le-

rede i fin lorfle Tililand fjorde det nye galvanilke Apparat ori-

træflelig Virkning; men ikke dello mindre er det dog hkket
at drive de« til en betydeligt hoiere Grad, ved at bru^e en
varm Vædfke. Uagtet Varmens Evne til at foroge d( n galva-

nifke Viikning allerede længe var bekjendt kimde man dog for-

nM'deifl In<lretningen af Red&abet ikke faa let benytte den. I det

Apparat er dette let. For imidlertid at holde Redlkabct bellan-

digt ved en ret lioi Varmegrad have de fenere ^ivet Kobber-
kafferne en med Theemafkinerne temmeh'g overeensftemmende
Indretning, ved at gjore dem cjlindrifke og at give dem en
Skorfleen i Midten. Dette Apparat niaa udfores nogenlunde i

det Store, men frembringer da ogfEia de herligfle Smeltnings-

virkninger. Det fom blev foreviill Sellkabet, beflod kun af 6

Cylindre; men hvoraf hver kunde modtage 18 danlke Potter,

altfaa det hele Apparat 108 danfee Potter. Naar det fyddes med
Vand, der indeholdt s'o Svovelfyre og ^^ Salpeterfyre, og

Skorflenene indeholde Gioder nok til at holde Vandet ret heedt

,

faa kan man endog bringe Jerntraad No. 1, fom holder 55Tom-
me^ i Gjennemfnit, til Glodning, ja til Smeltning, Ogfaa naar

Cylindrene ikkun indeholde Saltoplosning i Stedet lor fyret.

Vand
,

give de udmærket fkionne Glodningsvirkninger paa M«-
taltraade. Jerntraad af No. 2 kan man formedelH famme brin-

ge til Glodning.

Endnu have disfe galvanifke Forfog ikkun havt til Hen-
figt at udfinde beqvemme Indretninger af <let nodvendige Appa-
rat, dog anfores et Forfog, der vel intet egentligt Nyt lærer,

men dog frenifliller en ikke nokfom erkjendt Sandhed under

en ny Skikkelfe. Man fyldte nemlig et Glasror , der var dan-

net fom et U, men paa hvis ene Been var en flærk haarror-

formig Indknibning, med Qvikfolv, og udkogte det i Roret.

Man bragte det derpaa i den galvanifke Virkningskjæde, og

faae nu Gnifler danne fig i den fnævre Deel af Roret, i det

(4)
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nemlig det her fig befuKlende Qvikfolv afvexlende forfattes i

Glodning, dets DeJe (kiltes formedelfl den udviklede Qvikfolv-
damp, mf^.n atter lorencdcsved denne Damps fnartpaafdlgende For-
tæl ning. Derfom man behovede noget Forfog for at gjore det
fandfeJigtj at den electrilke Gnifl blot er en heftig Glodning af

den Materie der fylder Rummet, hvori Gniflen vifer fig, faa

lynes dette Forfog dertil fkikket.

Doclor Lehmann^ forelagde Sellkabet en Deel af fit fideii

udgivne Arbeide over hele Familien Aspevisolia nemlig over
Slægten Onosma.

En Yidenfkabsmand uden for Sellkabet, Herr Hoffmann
Bang^ der i en Række af Aar har været Botanikerne fordeelag-

t!gt bekjendt, har meddeelt Sellkabet en Afhandling om Con-
fdvvernes Nytte i Naturens Iluusholdning. Allerede for nogle
Aar fiden opdagede Forfatteren, at en Conferve, fom derefter

er bleven kaldet Conferva Chtononplafles, ved lin Tilvæxt bi-

drager til at forhoie Havets Bund, i det den nemlig ved fme
llimige Traade tilbageholder et Lag af det Sand, fom Ebbe og
Flod forer derover, voxer igjennem dette, udbreder derover
paa ny fine Traader , der atter optager et Lag af Sand, og faa

fremdeles. Saaledes dannes mangfoldige Lag, og Grunden for-
hoies eflerhaanden. Med denne lagttagelfe har han forbundet
en Mængde andre over Conférvernes Virkning. /^«/2 Mariims
beronite Forfog over Torvens Frembringelie have givet ham
Anledning til adfkillige Underfdgelfer. Han finder at visfe Con-
ferver ere mere virkfomme til Torven« Frembringelfe i det dy-
bere Vand, andre i det lavere, andre i Brakvand. Til forfie

Klalfe horer Conferva capillaris, quinina, diflorta^ fracta. Flos
aquæ, og fugaciflima, til anden Conferva crispata, bipunctata,

genullexa og fordida, fom og Ectosjoermum sefTilej til tredie

Conferva Linum, fracta, og Eetospermum clavatum.

Conferverne fynes ogfaa, ifoige Forfatterens lagttagelfer,

at forberede et Voxefled for Moder, ja endog for fuldkomnero
Planter, faaledes Lemannia fluviatiiis for Grimmia apocarpa^
faaledes Eetospermum cæspitofum lor Montia fontana og adfkil-

lige Junci.

Paa de fra Stranden inddemmede Steder frembringe Con-
lerra floccofa og Scytofiphon crinitum, og adlkiliige Alger ol
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godt Underlag for Poa maritima. Den blotfé Sandgrund kaii

derved efter 1 5 til 20 Aars Forlob være ftildkomment Græs-^
klædt, naar det Inddemmede om Vinteren fælles under Vand,
fom er Conferrernes Element, og Vandet udlades naar Natte-
froften er forbie, paa <lct at Cræsarterne kunne (kyde frem.

En ny Art af Confervernes Familie, nemlig Oscillatoria Æflua-
rii, yifer fig ved denne Sandjordens Overklædning færdeles

virkfom. Denne Afhandling er bleven kjendt Selfkabets Bifald

færdeles værdig, og indforts i dets Skrifter.

Profesfor Jncobsen, indiendte en Afhandling om Vene-
fyflemet hos Kiybdyrene cg Fuglene. Af denne vil blive givet

et Udtog i Overfigten af Selflcabets Arbeider for næfte Aar.

Hr. Elatsraad og Ridder v. Schinidt- Phiseldech forelæfle

Forslag til at afhjelpe Manglerne i den j'ddinke Nations nær-
værende Forfatning y Forfatteren underfoger 1) hvad det jodi-

fke Kirkefamfiind har at gjore, for al nærme fig det chrillne

Statsfclfkab faaledes, at det kunde vorde deelagtigt i de flats-

borgerlige Rettigheder, og 2) hvad Staterne paa deres Side have
at anordne og indrette, for at befordre Jodernes tilfigtede Op—
tagelfe i det chriflne Borgerfamfund.

Af Joderne fordres, at de fkulle underkaile deres nuvæ-
rende Rabbinisktalmndiflike Lærebygning en almindelig og det

Hele omfattende Revifion, og derpaa opfore et nyt Syflem af den
israelilifke Kirkelære, faaledes fom Nationen nu vil vedkjende
fig den, fom Inldflændig Troevsbekjendelfe, at de fkulle drage
Omforg for Ungdommens bedre og mere henfigtsvarende Oplæ-
relfe i Religionen, og at de endeligen fkulle tage mere virk-

Tom Andeel i Borgérlivets Arbeider og Sysler, for faa vidt

deres Stilling tillader diet.

Fra Staternes Side vil Forfatteren , at der nægtes Joderne
Adgang til florre Rettigheder og Privilegier, forend de bane fig

Voien dertil, ved felv at paalænke og udfore den fornodn«
Omdannelfe af deres nærværende Forfatning; at forend den
Tid ingen Joder optages til Bofættelfe i Staten uden paa faa-
danne Vilkaar, hvorved Staten betrygges og deres fande For-
ening med Borgerfamfundet befordres; at den jodifke Ungdom
i Landet tages under en faadan Behandling, at den, for at

Vunne forblive der , nDdvendigviis maa beqvemme fig til en for

(4*)
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Slatens Tarv mere pafleiide JLevemaade og Næringsvei end den
deres Fædre elleis vilde have opdrygtt ae»n til, og eudeligen

at alle Hindriuger, fom fra Lovgiviiiiigen.s Side maatte fiaae

Joderne i \(ieti for Opnaaelfeii af en forbedret borgerlig. Til-

fland, efterhaunden iijaatte bortfkafFes, for faa vidt fom Joderne
fra deres Side opfylde da i faa Henfeende faftlalte Vilkaar.

Til Slulningen afliandks tv nde Tvivlsjnaalj nemlig, hvorvidt

under Tingenes nser\ærend; Stilling Ægtelkab mellem Joder og
Chriftne kan være tilladeligt? og hvorvidt det under nuværen-
de Onillændigheder kan være tilladeligt for Joderne at erhverve

fafle Eiendomme i Staten?

Profeflbr Sibbern forelagde Selflcabet en AHiandling over

det Sporgsmaal: hvad er det at fandfe? underfogt med Henfyn
paa den faakaldede dyrifke Mangnetismes Phænomener, For-
fatteren vilde blot oplyfe difle Phænomeners Mulighed, ved en
Betragtning øver det fom fynes at være Hovedfagen derved i

pfj^ehologifk Henfeende, den ganfke egne Art af Sands^ og
Sandsning, der vifer fig ho& de Magnetiferede. I dette Oie-

meed fogte han fdrfl at famle alle de Grunde, eler niaa afnode

os den TilflaaeHc, at vi i at fandfe ere langt mere felvvirk-

fomme end vi fynes at være, og at vi virkeligen felv danne

og frembringe os Billedet eller Foreflillingeu om den fandfede

Gjenfland. Dernæfi viifle han at det maatte være muligt, at

danne fig Foreflillinger, der fædvanligviis vækkes gjennem et

vifl Sandfeorgan, ogfaa formedelfl andre Sandfeindtryk j det

maatte f. Ex. være mueligt at frembringe og danne fig et fuld-

komment til en Gjenfland fvarende Billede , liigt det vi ellers

erholde ved Oiets Mellemkomfl, ogfaa uden Oiets Hjelp^ og

formedelfl et andet Indtryk, naar kun dette Indtryk var aldeles

beflemt og gandflce færeget (coneret). Et faadant Indtryk kunde

nu ved hine Phænomener være nærmefl at foge i Gjenflandens

Indvirkning paa den forhoiede Nerveiolelfe j ifær da man neppe

kan omtvivle, at jo enhver Gjenfland fom i vaagen Tilfland

kommer os nær, ogfaa gjor et Indtryk paa den uoverfpændte

Nerveiolelfe. Dette Indtryk overdoves vel af de flærkere For-
iiemraelfer, og kommer ei til Bevidflhed^ men i hiin hoiere-

ilemte Tilfland kan det vel vende tilbage og da komme til Be-
vidflhed. Endeligen fogte Forfatteren at godfgjore^ at der end-
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nu gives ganfke andre Veie , hvorpaa Sandfefornemmelfer kun-
ne freJTibringes. I Mennelket nemlig, forn i et Leed af det

flore Alt, maae ogfaa det hele Naturliv levende rore fig, og
ved dettes almeene Indvirkning maa da en Fornemmelfe af til^

kommende eller fraværende Ting og Begivenheder, hvilke dog
alle ligge indenfor Naturens Omgreeb, ligefaavel ved en Art af

Inflinkt kunne fremkomme, fom nye Ideer ved hoiere Inilifcikt

eller Infpiration fremkommer hos Geniet. Forfatteren fammen-
lignede nu den fomnambule Tilfland med den geniale, og be-
tragtede btgge fom en Opvaagnen af et indvortes almeent Na-
turliv, kun at den geniale Tilfland er af langt hoiere Art end
den fomnambule.

Samme Forfatter har ligeledes forelagt Selfkabet en Af-
handling over Skjonheden. Han vifer forfl, at Skjonheden ikke
kan ligge i den blotte Harmonie, men at den beroer paa det
i det harmonifke Hele fremtrædende indre Fornuftvæfen. Saa-
ledcs er det i levende Væfener Sjælen felv, der er Skjonhe«-

dens rette Sæde og Kilde. Dog udfordres til Skjonhed at Sjæ-
len fom beljælende Væfen gjennemtrænger og fuldeligen lever

i fm ydre Form, faa at dennes Harmonie deraf er en Folge.
Derpaa afliandler han Sjælefkjonheden felv, og dens tvende
Hovedformer; forfl Livets indvortes individuelle Fylde og Klar-
ked, der fig felv nok, hviler roh'g i fig felv med indvortes
Ligevægt og Heelhed, altfaa Harmonie: dernæfl Sindets fuld-
komne Hengivenhed i Gud, hvor Herrens Fred opfylder Yi^Iq

Sjælen, og giver den en himmellk Mildhed og Reenhed. Ef-
ter at have oplyfl dette med Exempler , ofle af Poefien og de
dannende Kunfler, vifer Forf. at overalt gjennem hele Naturen,
i Farver og Toner, i Ædelflene, i Planter og Dyr, Skjon-
heden er den i en reen og harmonifk * Form fig forkynden-
de og udtrykkende Tilfledeværelfe af en hoiere , alene for
Aandens Oie fynlig Væfenhed. Forf flutter jned nogle Be-
tragtninger over Gratie eller Ynde, fom Beva gelfernes
Skjonhed.

Bifkop Munter, Storkors af Dannebrogen, har givet os
en Befkrivclfe over Rokkeflenene paa Bornholm. Iblandt det
vigtigfie Mindesmærker fra den Tid da Cellerne havde udbredf
fig over en flor Deel af det vefllige og fydl ige Europa, fortjene
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de faakalded« Rocting-Slones, Pierres branlantes, fom findes

i Franki'ig, England og Spaniea iortrinlig Opmærkfomhed. De
ere ftore Steenmaffer, der lig^e i en faadaii Ligevægt paa e«?n,

undertiden ogfaa paa to Stene, at de letteligen kniine fæltes i

en fvingende Bevægelfe, uden at falde. Deres Beflemmelfe i

Oldtiden er ubekjendt; men det lider vel neppe nogen Tvivl, at

den har været religios; og formodentligen vare de, om ikke
Symboler af Guddommen, faa dog Orakler, eller maalkee vare
de begge Dele tillige. I vort Norden vidfte man kun med Vis-
hed at der fandtes een, nemlig ved Stavanger Kongsgaard i

Norge. Om der findes af dem i Sverrig er endnu ikke tilfulde

afgjort. Men paa fin Vifitatsreife paa Bornholm opdagede Bi-
fkop Munter to faadanne Stene der paa Oen , og en tredie

blev kort derpaa ogfaa funden. De ere alle i Nærheden af
hinanden, i den hoiefle Egn i Landet, fom kaldes Almindingen;
enhver af dem ligger paa tvende Stene; de have en Bevægelfe
af 9, 3 til 4 Tommer, de tvende fra Nord til Syd, den tredie

fra Nordoft til Sydveft, og deres Beliggenhed danner en meget fpids,

næilcn ligebenet Triangel, hvis længfle Sider ere 566 og 567
Alen, men hvis Grundlinie ikkun holder 35 Alen. Dille Min-
desmærker hidrore. fra den fjernefte Oldtid, og ere uden Tvivl
ældre end den Odinfee Religion , faa at de niaafkee kunne reg-
nes med blandt Grundene til den Formodning, at i (\qii ældile

Fortid Celliflce Stanmier have nedfat fig i vore Lande.
Profeflbr P. jEj. Muller forelagde Sellkabet Refnltatet

af ftne vidtloflige Underfogelfer om Forholdet mellem den
seldfle tydlke og nordilke.Poeiie, hvilke fnart ville blive bekiendt-

giorle.

ProfelTor J Moller forelæfle SelCkabet en Afhandling om
den Billighed^ Historieskriveren bor vise; denne Afhandling

ilmles indfort i dette Hefte.

Fra 3i May 1817 til 3i May 1818.

I dette Forfamlingsaar optog Seikabet til udenlandfke Med-
lemmer:

Hr. Geheimeraad t)g Ridd-er fFieh^Mng ^ i Miinchen.
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Hr. Profeflbr Flauti, i Neapel.

Hr. Profeiror Giesele, i Dublin, Commandeur af Dån-^
nebrogen.

Hr. Profeflbr Jameson, i Ediiigburg.

Omtrent paa famrae Tid, fom Schubert oplofte den
Keplerfke Opgave at åe\G en Cirkel fra et givet Punct af Dia^
meterne i et givet Forhold, iattede Frofeflor Degen det For-
fæt at forelage denne Udvikling indlil den i6de Potenis af Ec-
cenlricilelen. Uden at gaae igiennem den eccentrifke Anomalie,
udviklede lian Skridt for Skridt den af Laplace. i hans Théorie
du mouvejnent et de la Figure elliptique des planetes givne
involutorilke Formel. Dette Arbeide tiente ikke hlot til Bekræf-
telfe paa Schuberts , i det Forf fandt de af denne angivne
nummeriike Coélficienter fuldkommen rigtige; men han opda-
gede tillige, ved de under Arbeidet giorte Bemærkninger, en
faare fimpel og fymmetrilk Lov for Udviklingen af den fanfie

Anomalie, i Folge hvilken man kan forlfælte denne faa langt

man vil, fom og beftemme ethvert Led, f. Ex. e^^ fin 18 m
uafhængigt af de ovrigc forhen fundne Led. Til det Opdagede
loier Forf. endnu adfkillige for den theoretifke Ailronomie nyt-
tige Udviklinger og Anvendelfer.

Hr. Commandeur og Ridder Wleugel forelæfle en Af-
handling om Magnetnaalens Misvisning fom findes indfort i

diffe Skrifter.

Profeffor og Ridder Herholdt meddeelte Selfkabet en Be^
fkrivelfe over et fuldbaarent Mennefkefofler, fom dode under
et fuldflændigt Aandedræt, omtrent en halv Time efter Fodfe-
len. Dets indre Organisme fandtes i mange Henfeender at

være fiælden og mærkværdig.

1) Alle dets Bryfl- og Bug- Indvolde faaes udviklede i en om-
vendt Orden. Hier.tets Spidfe og Storpulsaarens Bue vend-
te mod lioire Side. Leveren laae under det venflre , Mil-
ten under det hoiere Hypochondriuin. Maven ilodle med
fm brede Ende og fin flore Krumning mod Milten paa
hoire Side. Tolvfingertarmen begyndte paa venftre '^xAq

under Leveren, og traadte ud af fin Kapfel foran Milteu
paa hoire Side. Bugkicrtlen {jiancreas) vendte med fin bre-
de Ende til venflre Side, hvor dens Duclus lob ind i



XXXII

Tolvfingertarmen — Tomtarmen (jejunum) og Krumtar-
men {ileum) flyngede fig ira Ijoire Side nedad mod Blind-

tarmen {coecurn) fom laac i den nedre Bugegn paa venllre

Side {j^egio iliaca sijiistni) Buetarmen (coloii) boiede fig

omkring de tynde Tarme fra venflre mod hoire Side. o. f. v.

2) Begge dets Hiertekammero vare forenede ved en Aabning
giennem deres Skillevæg i^septum veniriculoruni) fom lob

fra Kammeret for LiUngeiya\saarert(^i^entriciilus piilmojialis)
' til Kannneret for Slorpulsaaren {^pejitriculus aorilcus) —
Lungepulsaaren [arieria jyulmonalis) og Botalli Pulsaare-

gang l^ducius arteriosus) til Storpulsaaren {aoj'fa) mang-
lede. Begge Huulaarer (^uenæ cauæ) forenede fig i Bryflet

med hinanden forend de lob ned i Hierteis Forkammer.
Dette Forkammer for Huulaarerne {atrium venarinn cci"

vctrum) modtog desuden neden fra paa venilre Side^ gjen-

mem Mellemgulvet, en flor abnorm Vene, fom var dan-
net af Lever -Venernes i^venaruni hepaticarum) og Navle-
venens iv. unihilicali.s) Forening til en færdeles Lever-
Stamme. I famme Forkammer var en Aabning fom gjen-

laem Skillevægen {jiepium atrioruni) ledte ind til Forkam-
meret for Lungevenerne [atrium venarum pulmonaliuni)

,

og en anden Aabning fom lob ind i Kammeret for Stor-

pulsaaren [yenlriculus aorticus) — Forkammeret for Lun-
gerenerne havde fire Aabninger for Lungernes Vener (t^^-

næ pulinonales) og een Aabning, fom lorte ind i Kam-
meret for JiUngepnlsaaren [orijicium venosum ventriculi

pulmpualis). —< Lunge -Venerne flode i Forbindelfe med
en abnorm Puls - Aaregreen , fom fra den nedre Rand af

Stor - Pulsaarens Bue udbredte fig i Lungerne. Stor -Puls-
aaren allene havde fort alt Blod ud Ira begge Hiertets

Kammere. Den nedre Huulvene {p. cava ijiferior) traadte

giennem Mellemgulvet paa hojre Side, giorde i Bryllhulen

en Bue til venflre, for at flynge fig over åen venilre Luft-

aaregreen (hruncJiiuni) og derefter at forene fig med den
overe eller nediligende Huulvene. Den nedre Huulvene
optpg i Bryflet Meilemribbens -Venerne fra hoire Side, og

VQua liemiazygick fra venilre Side ligefom ellers vena
(i^ygos, fprø manglede. Den ovre Bug ^ Pulsaare {arteria



XXXIII

epiga,^irica superior) afgav ingen Piilsaaregrene til Leveren
(jcirieria hepaiicay^ delte Organ modtog en egen Pulsaare fra deu
overe Kros - Pidsaaro (cu'teriq,.,7niseraica sup^ricr),.^.,J)fi^

\ overe JBng - Pulsaare og begge Kros - Pulsaarer forgrenede
':j fig i en abnorm Retning eJter Organernes forkeerle Leie;
: ..(Miltpulsaaren (^arti lienalhy og Mavens Krands- Pulsaare

{^art. coj'onaj'ia vejiii'Icu li) \oh til hoire Side, den over«
Kros - Pulsaare flyngede fig med fuie Tarmegrene {ilio-co~

lica og colica dexira) til venilre Side ; den nedere Kros-
Pulsaare vendte fig med fine Grene {colica sinistra CÆ
hæuwrrJioidalis internd) mod den hoire Side, o. f. v. ;, f

5) Organerne for Urinens Affondring og Udkailelfe, var lige-

ledes i en abnorm Tillland. Menibruni virile havde na-
turlig Form og Storrelfe, men dets Urinror var sammen-

i • voxet ligefra Spidfen til Blærehalfen. Nyrene vare florre

end i naturlig Tilfiand, og metarniorphoferede til 8 å 9
drueformige Blærer, fom indeholdt en klar Vædfke. Hver
Blære havde en liden .Aabning, fom giennem en Nyretragt

•{calix) ledte ned til Nyrebækkenet [pelvis). Begge Nyre-
gange {iiretheres) vare udvidede, ilærkeft neden til mod

' 'Urinblæren: de laae* flyngede fom udfyldte Tarme paa

begge Sider af Bugen , hvis Bredde derved blev abnorm.
Urinblæren fandtes ligefom Nyregangene udfpændt af Urin;

dens Textur var usædvanlig tyk. ;.

4) Barnet var tillige en faakaldet f^arus. Dets Fodder vare

llærkt fordreiede. Fodfaalerne vendte indad, opad og bag-
til, faa at Tæerne, af begge Fodder flodte mod hverandre.

Forfatteren opl3^fle difle famtlige Misdannelfer med Teg-
ninger, og fogte ved en hosfoiet hiHorifk Udfigt over lignende

Misdannelfer , og ved at udpege de forslciellige Betingelfer for

Follerels og det nyfodte Barns Liv, at vife, hvor vigtigt det

er for PhyfiologeU;, Pathologen, den praktifke Læge, og ifær

ioT rnedico forensi y at have en rioiagtig Kundfkab om famtlige

Misdannelfer i den dyrifke Organisme.

Som en Fortfættelfe af denne Underfdgelfe,, njeddeelfie

Forf. Selfkabet Betragtninger over Aarfagerne til organifke Mis-

,

dannelfer i Almindelighed. Han gjorde forfb opmærkfom paa,"

at Hypotefen om dæmoniske og sodomitiske Mennelkefofler«

(5)



fordum har været almindelig antaget fom paalidelig og rigtig

;

hieh at alle Naturkyndige nii betragte den fom een af Oldtidens

Dromme. Han viifle dernæfl,- at Læren om Misdannelfer af

phantastish Oprindelfe, eller om Foflerets fra de almindelige

Love afvigende Udviklirg, efter Moderens Foreilillinger , er

ligefaa grundlos, fom hine ældre Meninger, og at derfor ogfaa

han nu har tabt de flelle af fine oplyfie Tilhængere. Han felv

betragter Hypolhefen om Muligheden af, at en Frugtfommelig,

ved at forfkrækkes, ved at forfee fig paa en eller anden Gien-
ftand, eller være lyflen derefter, fkal phantaflifk kunne foran-

ledige fit Fofters Misdannelfe, for ligefaa falik og ligefaa farlig

for den mennefkelige Slægt, fom den, blandt den mindre op-
lyfie Deel af Folket, er almindelig kjendt og hyldet. Han op-
muntrer til at ivre mod denne Hypothes, og til med Meckel,

Laurence og flere at findere og ud\^ikle de Naturlove, fom un-
der forfkiellige Betingelfer beflemme Foflerets og famtlige de
organilke Legemers forflcjellig« Form.

Profeflbr og Ridder Ørsted forelagde Sellkabet to Af-
handlinger, af hvilke deri elle var Begyndelfen til en Under-
fogelfe over Maaden hvorpaa en Lærebog i Naturlæren burde
aflattesj den artden indeholdt en Underfogelfe over Vandets
Sammentrykkelighed.

Endfkjont der i Lærebogcrne, felv i dem fra denne Tids-

alder, ikke findes faa Uligheder i Meningerne om Tingenes

Aarfager, faa fynes dog Liigheden i Behaufiliiigsmaaden at være
langt florre. Ikke engang i Henfeende til Omfanget af Viden-
ikaben, har man kundet forene fig. Medens Nogle derfra vilde

"iidelukke, faa vel det, der lader fig afhandle i den anvendte

'MatheriiaLik, fom det der horer til Chemibn, gaves der Andre,

Kdnx ikke blot optoge alt delte i Phyliken, men endog foiede

Læren om Jordklodens Tilfland og en Udfigt over Verdensklo-

dérnes Bevægelfeslove til. I Henfeende til Indeelningen og
Materiernes Orden var man ikke mindre ueuig; men ifær fyn-

tes der at herfke flor Tvivl over Maaden hvorpaa de Natur-

ItJvø der kun»e modtage et mafliematifk Udtryk Ikulle fremfæt-

T-JS og beviifcs i Phyfiken. Alle difle Gjenflande fremkalde en
Mæn'gde at Sporgsmaal, fom Forf. vil foge at befvare i en
^olge, af Afhandlinger. Denne forfie har til Oiemed at viife
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hvad der bor forftaaes ved Phyfik. Forf. foger her udforligt at

retfærdiggiore den af ham allerede, i -andre SJkrifter fremfattø

licflemmelfe, i Folge hvilken Phyfiken er Vidtnikaben om Na-
turens almindelige JLove, og derfor erholder Navnet alminde-
lig Naturlære. Men ved dette Navn indfkrænker han ikke Vi-
denlkaben til det fnævre Omfang, fom adlkillige lydfke For-
fattere have afgrændfet ved famme Navn, men optager ogfaa

deri Læren om Electriciteten, Magnetismen, Lyfet, Varmen
og de chemilke Forbindelfer, faafom dilfe alle umiddelbart

folge af almindelige Naturkræfter. Selv de forfkiællige Stoffers

Egenfkaber vil han, fra dette mere omfattende Synspunkt, have
betragtet fom eiendommelige Yttringer af de almindelige Natur-
kræfter, der i ethvert af dem vife fig paa et færegent Trin af

Udvikling og Styrke. Da Forf. allerede tidligere har fogt at

viife at de electrifke Kræfter ere de famme fom de chemifke,

kun i en friere Tiifland, og da han tillige har fremfat den
Lære at Magnetismus^ Lys og Varme ere Virkninger af famme
Kræfter, faa folger deraf, at alt det i Phyfiken, der ei er

Bevægelseslære , tilfammen danner een fammenhængende
Kvaftlære eller ClieTnie i Ordets meefl udflrakte Betydning.

Den forfie af difle, den, almindelige Naturlæres Dele, omfatter

da de udvortes Forandringer, den anden de indvortes. At
der til diflfe to Hoyedflykker ikke kan foies noget tredie und-
tagen Læren om Kræftexmes og Bevægelfens Forening, f. Ex.

i Lyfet og i Straalevarmen , er aabenbart. Men om denne
Lære fkal udfkillcs fra det Ovrige, fom et felvflændigt Hoved-
flykke, elier indfluttes i Kraftlæren, lader fig maalkee ikke

ganfke afgjore forend Naturlæren har naaet et langt hoiere

Fuldkommenhedstrin.
Forf. agter, faa fnart fkee kan, at levere Fortfættelfen

af dilfe Underfogelfer. Han har dermed til Henfigt, at indlede

en Underfogelfe over denne Gjenfland blandt Phyfikerne , og

troer at det vilde være til betydeligt Gavn for Videnfkaben,

om man kunde forene fig over den Form og Sammenfætning en

Lærebog i Videnikaben burde have. Samtlige Lærde i Faget

vilde da arbeide i Fællesikab paa dens Forfuldkomning, og

faaledes vilde med Tiden et Værk udvikle fig, hvori man faae

et fuldflændigt Billede af Videnikaben i den givne Tidsalder

(5»)
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Forf. mener naturligviis ikke at alle Læreboger i Faget flculde

have fammé Indretning; denrie kan forandres efter Foredragets

lorlkjællige Oieraeedj mén i de Læreboger, der intet andet

Oienieed havde, end en grundig Fremftilling af Videnfkaben
mener han at altid famnie Indretning og Frenigangsmaade fkulde

vedligeholdes, naar de Lærde forft vare komne overeens i at

%rkjende dens Rigtighed. Men en faadan Enighed angaaende

en Theorie af Læreboger holder han for ligefaa inuelig , fom
den Enighed der herlker blandt Phyfikerne angaaende faa mange
andre Theorier.

t;/.iu Samme Medlem gjorde Selfkabet bekjendt med adflcillige

'a'f 'ham anflillede Forfdg med Henfyn til Vandets Sammentryk-
kelighed, og med et til denne Henfigt indrettet Inflrunient.

Da denne Sag liden af denne Phyfiker noiere er underfogt og

et nyt Inflrument til at bevife Vandets Sammentrykkelighed af

ham opfundet, faa henvife vi til Overfigten af Sehkabets For-
handlinger i det lidile Aar, hvor Inflrunientet og Forfoget ere

éflcrevne.

Ved en CommiiTion fom var nedfat til at bedomme Profejff.

Jacobfens forhen nævnte Afhandling om Venefyilemet for Fuglene

og Krybdyrene erholdt Selfkabet Refultaterne af dens Underfogelfer.

'Forf. havde allerede for adfkillige Aar fiden begyndt at anilille

Underfogelfer over Venefyflemet i Krybdyrene og Fuglene, og

derover bekjendtgjort adfkilligt; men i denne AfliandJing, har
ibåVi:' ikke. blot forenet alt delte, men ogfaa berigtiget, og bety-

deligen udvidet lit Arbeide. Forf. har fundet at den florfte

Deel af de Vener, fom hos Mennefket og Pattedyrene gaae

over til Huulaarefyflemet, hos Krybdyrene og Fuglene gaaer

over til Nyrerne og Leveren. Portaarens Grene ere nemlig

ikke ind Ikrænkede til Fordoielfesredfkaberne {f^iscera chylo-
poietica) men udbreder fig tillige i Legemets bagerfie Deel (Ha-
len', Laarene o. f. v.) og optager derfra Vener, fom i Men-
nefket ere Grene af Huulaaren. Denne Indretning i Krybdy-
renes og Fuglenes Venefyflemer er forfkiellig i de forfkiellige

DyreklafTer. I Batracierne (Froen), i Saurierne (Fiirbenet)

og Chelonierne (Skildpadden) begynder Huulaaren indvortes i

Bugen, fra Nyrene j med 2 til 5 flærke Sidegrene [uenæ re-

jiales iiiternæ s. superiores) og fra Kionsdelene. Venerne fra

^^
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.Dyrenes Bagdeel, nemlig Laarvenen , Hoftevenen og Haleve-

lien træde ikke i Foreening med Huulaaren ; men danne yed

deres Indlob i Bækkenet to Hovedgrene. Den ene af diiTe,

nemlig den nedre Nyrevene, fom fremkommer af Halevenens

og Hoftevenens Forening, boier fig fremad til Nyren og for-

grener fig i dctle Organ, Ilgefom Portaaren i Leveren: den

anden Green dannes af Laarvenen og af Venerne fra et Jor
disse Dyr eiendommeligt Organ {organon hypogastriciim) og

foger enten lien mod Middellinien af Bugens forrcfle Flade,

for der at J'orene sig (fom hos Froen) med fin Parrede fra

Legemets modfatte Side, til een enlcelt Hovedgreen {yena ah-
dojiiinalis anlerior^ der fliger op til Leveren, og træder ind

i Portaarens Stamme {iruncns pence porfæ): eller ingen faa-

dtm Forening finder Sted (f. Ex. lios Skildpadden) men Aarer-

ne paa begge Sider gaae parallelt med hinanden hen til Leve-
ren og PorLaaren. Hos de llefle Krybdyr findes en betydelig

Foreningsgrecn mellem Laarvenen og Hoftevenen, faa at famtlige

Vener fra Dyrenes Bagdeel ere i Sammenhæng baade med den nedro

Nyrevene og med den forrefle Bugvene. Hos Ophidlern.e y

(Snogen) fom ingen Been, folgeligen heller ingen Laarvene have,

danner Halevenen alene den nedre Nyrevene, men Bugveneu
opflaaer fra Organon hypogastriciim og fra Bugmufklerne. Li-
geledes favnes i Snogen, fordi den ingen Been har, For-
eningsgrenene mellem Laar- og Hoftevenen, og mellem Laar-

og Nyrevenen, faa at begge Hovedgrene, faavel den nedre

Nyrevene fom din forrefle Bugvene, i dilTe Dyr ere aldeles

adfkilte.

En lignende Indretning har ogfaa Forf. iagttaget hos

Fuglene, dog med Afvigelfer, fornemmeligen åen, at en Deel

af det Blod, der kommer fra Legemets bagre Deel umiddelbart

fores til Huulaaren. Dette fkeer derved, at Laarvenen, der

ved fm Indtrædelfe i Bækkenet deler fig i tre Grene, afgiver

den mellenifle af difle til Huulaaren, medens den overflo

umiddelbart gaaer over til Nyren, den nederfle derimod, i

Forening med Hoftevenen og Grene af Helligbeensvenen_, dan-

ner den nedre Nyrevene, hvilken for ilorfle Delen liggei"

Ikjult i Nyrens Subflants.
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Bet eien ti ommelige Organ ^ fom Forf. har fundet hos
Reptilierne, beflaaer af en feros Hinde, med mange Aarer.
Denne Hinde har Formen af en Blære, og er, i de Kiybdyr
hvis Hud er uden Skæl {^Batracierne) forbunden med Ende-
tarmen : I de med Skæl bedækkede Krybdyr {Chelonierne, 8au-
rierne<f Ophidhirné) ftaaer Organet ikke i denne Forbindelfe,
men er opfyldt med Fidt. Forf troer at denne Forfkiælliglied

ikke hindrer os i at antage dette Organ for at yære det famme
i alle difTe Dyr, og at åQ:n blot har fin Grund i Hudens ulige

Refpirationsevne. Denne Paaftand anfaaes dog ^if Sellkabels

Commiihon fom tvivlfom.

Efter alt dette deler fig da det fra Legemets bagrc Deel
kommende Blod, i de omhandlede Dyr, i to Dele: Aqu ene
fores giennem den forrelle Bugvene til Leveren , forener fig

der med Portaaren , og tiener faaledes jned til Galdens Udvik-
ling : den anden Deel, fom kommer fra Hofte- og Halevenerne
gaaer til Nyren, og tiener efter Forf. Mening til Urinens Ud-
ikillelfe. At Blodet fra Legemets bagre Deel gaaer til Nyrerne,
faaledes fom det allerede er angivet, bevifer Forf. deraf, å) at

den nedre Nyrevene i alle de heromhandligde Dyr, han har
imderfogt, er i Sammenhæng med Hofte- og Halevenen, h) at

famme Nyrevene tiltager i Storrelfe eflerfom den nærmer fig

Nyren, og under fit Lob optager flere Grene, hvorimod dens
Storrelfe atter aftager, i Forhold fom den afgiver Grene til

Nyren, c) at den forgrener fig faa fiint i Nyren at ingen umid-
delbar Forening mellem den og de ovre Nyrevener eiier Huul-
aaren kan opdages, d) at man endog i de Dyr hvori Fore-
ningen mellem Bugvenen og den nedre Nyrevene er noiagtigfl,

ved Underbindning af Bugaaren kan flandfe Blodets Lob fra de
bagre Extremiteter til Leveren, uden at Blodet alligevel fland-

fes i Laar*- og Hoftevenerne; hvoraf da folger at den maa.
finde Aflob giennem den nedre Nyrevenes Forgreninger i Ny-
ren, e) endeligen at der gives Dyr, f. Ex. Snogen, hvor den
forrefte Bugvene og den nedre Nyrevene ere aldeles uden Sam-
qvcm , faa at der for Blodets Lob fra Legemets bagre Deel , i

cliffe Dyr, ingen anden Vei findes, end giennem Nyrcvenen.
At dette faaledes til Nyrerne forte Blod , tiener til Uri-

nens Udfkilning, foger Forf. at bevife af diffe Veners Udbre-
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delfe og fine Forgrening i Nyrerne, af Nyrearleriens ringe Slor-

relfe, der fynes utilllrækkelig til Urinens Udfkilning i dide

Dyr, og af Venernes derlil palfende Storrelfe; hvortil kornmer,

at de til Leveren gaaaende Vener give et Exempel paa en faa-

dan Virkfomlied i Venerne, ved Galdens Udlkiining.

Denne Nyrevenen tillagte Virkning, fandt Sellkabets Coin-

misfion dog tvivlfom , da man ikke af Nyrearteriernes ringe

Storrelfe kan flutte deres Utilflrækkelighed til Urinens Udvik-
ling, uden at vide Mængden af Urinen hos de forfkjellige Dyr,

at man ikke Ira Storrelfen af et Secretionsorgan altid kan fl,ul(ej

til Mængden af den Vædike det kan udikille, at Urinens Uci^^,

ikilning hos Mennefket og Pattedyrene fkeer ved Arterier, me-^

dens Galdens fkeer ved Vener, og at endeligen Urinen* og
Galdens Natur ere hinanden faa modfatte , denne overveiende

brændbar, hiin overveiende iltig (furflofholdig) , at man ikke

letteligen kunde formode at deres Oprindelfe fkulde have en
hoi Grad af Liighed.

I ovrigt billigede Commisfion Afliandlingen , og landt at

Forf. ved de deri meddeeltc anatomilke Underfogelfer og For-
fog, havde deels berigtiget, deels beriget Zootomien, og (l^j;rf

ved aabnet en viid Mark for fkjonne biologilke Anlkuelfer, der
turde være af Vigtighed for Mennefkers Pathologie.

I Foige denne Commisfionens Beretning, beiluttede Sel-

fkabct al optage den af Prof. Jacobsen indfcndte Alhandling i

fine Skrifter.

I en til Selfkabet indfendt Afhandling, er der givet Ef-
terretning om Grindefangflen paa Færoerne , tilligemed Bidrag
til Grindens Nalurhiflorie.

Forfatteren, fom i Sommeren 1817 gJ9rde en botanifk

Reife til Færoerne, blev mider fit Ophold paa disfe Oer til-

fældigAais Oievidne til en Grindeiangfl, og da han ved denne
Leilighed opfkrev adfkillige Bemærkninger, henhorende til deito

Dyrs Naturhiflorie , og tillige paa Stedet forfærdigede en Teg-
ning deraf, blev han derved fat i Stand til at give en mere
fuldflændig og noiaglig Oplysning, end hidtil havdes, om dette

for Færoeboerne vigtige Dyr. Vel findes Grinden omtalt af

adlkillige Forfattere, faafom Debrs, Svabo cg Landt, og kan
altiaa ikke egentligen anfees for ubekjeudtj men formcdelfl d)8
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hidlil havte iifuldflæiKlige og tildeels urigl^'ge Befkrivelfer har
det ikke været Syflematikeriie miieligt, at aiivife dette Dyr fin

rigtige Plads iblandt Cetacea ^ hvoiibr og nogle have henlcirt

det til Slægten Delphifius ^ andre til Balæna. Efteral have
meddeelt Efterretning om den færoifke Maade, hvorpaa Grin-
den fanges, har Forfatteren ved en, faa vidt Omllændighe-
derne tillode, udforlig naturhiflorifk Bcfkrivelfe, faint ved en
medfoJgende Tegning oplyft, at Grinden Iienhorer ttl Slægten

T)elphifius , og, da den ikke er optaget i Systenia naiurce,

foreilaaer han at kalde den Delphinus Grinda. Da dette Dyr
er af Hor Vigtighed for Færoeboerne, faafom diffe Oeboers
Velfland eller Mangel ior en flor Deel beroer paa dets mere
eller mindre heldige Fangft, fortjente det, at blive mere be-
kjendt, end hidtil er (keet. Dyret er, fom flere Arter Fugle
og Fifke, aldeles felikabeligt, og træffes derfor beflandig i Flokke
paa loo indtil looo. Naar Færoeboerne, i det de ere paa
Fifkerie, faae Oie paa en faadan Flok, fom (keer derved, at

den jevnligen tumler fig i Vandlkorpen, foger Mandfkabet i

Baaden at drive den ind i en eller anden fandig Bugt ; Flokken
lader fig fom ofteft villigen drive foran Baaden, og ved Iljelp

af flere tililende Baade jages den med Fart paa Land , og dræ-
be« derpaa med dertil indrettede Spyde: i Sommeren i8if
fangedes faaledes i forlkjellige Flokke over 600 Grinder ved
Færoerne. Denne Grind eller Delphinart , fom er 5 til 10

Alen lang, træffes ihke alene ved Færoerne, men ogfaa ved
Island og Orkenoerne; paa fidfte Sted fanges den paa famnie
Maade fom ved Færoerne, og kaldes der ihe ca'ing whale.
Foruden denne Art gives endnu ved Færoerne et andet mindre
bekjendt Species af Delphinus , fom der kaides Bovhvidehval,
og fom deels ved en opretfl:aaende Rygfinne , deels ved en fnee-
hvid Bug og andre Særegenheder udmærker fig fra den fore-
gaaende; men da denne Art lielden forekommer, og ikke blev

fangen under Forfatterens Ophold paa diffe Oer, har han der-'

om ikke kunnet meddele tilfl:rækkelig Oplysning
5 men formener

dog ifolge Indvaanernes Udfagn, at denne Art udgior et eget

og nyt Species.

SeKkabet fandt denne Afhandling værdig at indrykkes i

dets Skrivter, og tilkiændte dens Forfatter, Candidat (nu Præft)
Jr^ynghye, fm Medaille i Solv, fom et Agtelfestegn.
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Som Prove af en Haandbog i Poetiken, har Profeflbr

Sihbei'n i Selfkabet forelæfl de Paragrapher, der gaae ud paa
at befternme Digtningens eiendommeb'ge Væfen og Formaal,
Konflens Forhold til Naturen, og dens Virken efter Ideer og
til Ideers Fremflilling; fremdeles de Fordringer, der kunne
gjores til et Konftværk_, baade i Henfeende til aandelig Gehalt,

Form og Detail; endeligen de tvende Hovedretninger i den
konflnerifke Stræben, den ideelle og univerfelle paa den ene,

den charakterillifke paa den anden Side, og begges Forening.

Den heri udviklede Ideegang er iovrigt| ikke jQiikket til i Kort-
hed at Iremflilles.

Profeflbr Olufsen fogte i en Selfkabet forelagt Aihandling

at viife i hvilke Ilorre elier mindre Diflricter Danmark i ældre

Tider var indeelt.

De vigtigfte i ældre Tider og i Middelalderen forekom-
mende Inddelinger af Landet er Sysler, Herreder, Sogne, Bispe-

dommer, Havnelag. Forf. handler om enhver ifær. Han an-
mærker i Almindelighed , at ordentlig Inddeling forfl kunde
ventes fra den Tid ordentlig Statsforfatning begyndte, altfaa

fra den Tid da de forfkjellige Provindfer fajnledes til eet Rige
og Chriftendommen aabnede Veien for en hoiere borgerlig Cul-

tur og for rolige Næringsveie. Den borgerlige Orden krævede
nu Landets Inddeling i florre og mindre Diflricter, og af de

ibrfkiellige , ved militær, civil, cameraliflilk eller kirkelig Hen-
fyn anledigede Inddelinger maatte den militære Inddeling være
den ældfle, fordi Statens udvortes Sikkerhed, kom allerforfl i

Betragtning.

Af videfl: Omfang vare de Diflricter, fom kaldtes Sysler.

Deres Oprindelfe er uvis, men i Begyndelfen af det i5de Aar-

hundrede vare de almindelige, og det ikke blot i Jylland, ihvor-

vel de der længfl vedligeholdt fig. Ethvert Syffel indbefattede

et vift Antal Herreder. Det fkionnes ikke, at Sysler have havt

deres egne Ovrigheder, men det er vift, at de havde hver fin

egen Ret eller Ting, der var forlkielligt fra Herredsting og

Landsting, uden dog at være en geifllig Domflol, fkiont det

vel er troligt, at Sysler efterhaanden gik over til Provflier eller

ind under Bispedommene, faa meget mere, da Syfl^elting, og

(6)
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dermed Sysler i flatiflifk Betydning, fra Begyndelfen af det i5te

Aarliiindrede ganfke forfvinder, man veed ikke ret hvorledes.

Gammel, fkiont yngre end SyflTel- Inddelingen, er ogfaa

den endnu vedvarende Inddeling i Herreder. Den var oprin-

delig ifær en militær Inddeling, ikiont tillige civil ^ juridilk og
cameraliftilk. Forf. gior det fandfynlig, at den i det miudfte

giaer tilbage til Harald Blaatands og Gorm den Gamles Tider,

men han er overbeviifl om^ at den er endnu ældre. Kt Her-
red var inddeelt i lire Fjerdinger, og denne Fierding - Indde-
ling var til i. Begyndelfen af det iite Aarhundrede. Forf. godt-

gior udforlig, at dens Hovedhenfigt var militærilk, og oplyfer

dette ved Sammenligning med ligedanne Indretninger hos Ger-
manerne og Angelfaehferne. Et Herred var et Dillrict, bereg-

net til at indeholde loo boefatte Eiendoms- Familier, (ikke til

at udrede lOO Mcind), i hvilken oprindelige Anfætning Foran-
dringerne i Populationen {iden maatte giore Hor Forandring.

Misforflaaelfa i denne Henfeende har ledet til urigtige og over-

drevne Angivelfer af Folkemængden.
Inddelingen i Sogne begynder med Chriftendommen, men

er neppe bleven ordnet overalt for i lidfie Halvdeel af det tolvte

Aarhundrede, og da faaledes, at ethvert Herred inddeeltes i

yide Sogne. Betragtningen af Sogne- Inddelingen, faaledes fom
den er bleven udfort, afgiver Data til Beviis for, at Landet
var mindre opclyrket og befolket, da Inddelingen fkete.

Indfliftelfen af Bispedommer anledige Stlftsinddelingen.

Denne fynes at have tilintetgjort Sysler fom politifk Inddeling,

Ikiont Navnene vedbleve^ og endnu vedligeholde fig i Jylland.

Havnelag var en Indretning til Leding og Landværn,
altfaa railitærifk. Dens Befkaffenhed er bleven færdeles misfor-

Haaet, ifær fordi Hvitfeld har givet et ganlke falfk Begreb om
den hele Indretning. Forf. bevifer udforligen det Urigtige i

Hvitfelds Beretning, hvilken de fleeflc fiden uden videre Pro-
velfe have fulgt. Havnelag var en Inddeling, fom gik over hele

Landet, og ikke blot, fora de norlke Skibsreder, langs Soe-
kyllen. Man har temmelig noiagtige Opgivelfer af deres AritaL

Delte var i Knud den Stores Tid for hele Danmark, Sonder-
jylland , Skaane og Halland iberegnede , 85o , men , med Fra-
drag af diffe Provindfer, har det ovi'ige Danmark 570. Ind—
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retningen var dog efter al Sandfynlighed ældre end Knud. Forf.

er tilboielig til at antage, at Herredsfierding og HavneJag, i

det mindfle i Begyndelfen^ fvarede til hverandre. Havnelag
vare igien inddeelte i enkelte Havne. Deres BefkafTenhed frem—
flilles nu, ifær efter jydfke Lov; Fori*. forklarer, hvorledes
det forholdt fig med Lcdingspligt, Udfkrivning , Bevæbning,
Proviantering &c. ,med Selveieres og Landboers Anfætning, med
Ghefens (Styrismandens) Pligter og Rettigheder m. v., ved hvil-

ken Leilighed adlkillige Feiltagelfer hos Hvitfeld, Suhm o. a.

berigtiges.

Etatsraad Engelstoft har forelagt Selfkabet en Afhandling,

hvis Oiemed er at levere en paa Aclflykker og authentilke Ef-
terretninger grundet, af partilke Fremflillinger eller eenfidige

Anlkuelfer aldeies uafhængig Beretning om de Begivenheder,
fom foregik i Skandinavien i det mærkelige Tidsrum efter Chri-
flopher af Bayerens Dod, og det med færdeles Henfyn til An-
liggenderne i Norge. Den Selfkabet her forelagte forlle Afde-
ling deraf indbefatter det Tidsrum fra bemeldte Konges Dod
indtil midt i Aaret lé-ig. Forf. begynder med Betragtninger

over Dronning Magrethes politifke Ideer, deres Udfpring, Udvik-
ling, Hoide og Omfang, ved hvilken Leilighed vifes, hvor
flort et Tab ogfaa i denne Henfeende Kong Olufs tidlige Dod
var for hans Moder. Derefter forklares Norges Forhold til de
tvende andre Ikandinaviike Riger i det femtende Aarhundredes
forfie Halvdeel; Chriflophers Regiering over det foreenede
Norden fætter et fortjent Æreminde. Fremllillingen af de Be-
givenheder, fom fulgte umiddelbart paa Chriflophers Dod, be-
gynder med en Characteriflik af Carl Knudfen og et nærmere
Blik paa de Omflændigheder, under hvilke han flræbte frem
til fit Maal ; det vifes , at og hvorledes han inden foie Tid
fvang fig paa den fvenfke Throne, medens han allerede pon-
fede paa, ogfaa at fkaffe fig Norge. Herfra vendes Oiet hen
paa det danfke Rigsraads Foretagender, og paa Valget af Chri-

flian I, gjort ogfaa med Henfyn til de tvende andre Riger. Ef-

ter en Skildring af Chriflians perfonlige Egenlkaber og et Blik

paa de Fordele, han i flere Omflændigheder havde forud for

Carl Knudfen, fremflilles nu begge i deres Medbeilen til Nor-
ges Krone, de Skridt, fom fra begge Sider giordes, belkrives

(6*)
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faavel med Henfyn til Midlers Valg, fom til den hele Frem-
gangsmaade noiagtig og omllændelig , ved hvilken Leilighed
Tingenes Stilling i Norge og mangehaande Forhold i delte Ri-
ge nærmere oplyfes. Delte leder Forf. umiddelbar til en Frem-
ililling a£ daværende tronhjemflce Erkebifkops, Aslac Bolts,
politilke Tænkemaade, hvilken han folger giennem de Yltrin-

ger og Handlinger , der ligge inden for denne Afdelings Grænd-
fer. Alliandlingen bryder af ved den Tingenes Stilling , ,da,

Chrillian I. efterat være bleven formelig kaaret til Norges Konge
og efterat have lovet, i næfle Aar der at lade fig krone, per-
fonligen afgior de gullandfke Anliggender til fin Fordeel , og
Carl begynder at anflrænge alle Midler, for ved et kraftigt

Foretagende at fortrænge Chriilian igien fra Norge.
Forf. , fom i en forudlkikket Indledning hiemler Sand-

hed, Upartilkhed og Humanitet de Rettigheder i Hiflorien,

uden hvilke denne taber Værdighed og Værd, beklager at

maatte erklære alle Hifloriefkrivere i og uden for Skandinavien,

ældre og nyere, fom have behandlet det nævnte Tidsrum, for

mere eller mindre partilke, eenfidige, feilende eller unoiagtige.

Han gior allene en agtelfesfuld Undtagelfe for den fvenlke Hi-
floriker, P. j4. Granherg ^ hvem han yder en færdeles Roes for

Sandhedskjærlighed foreenet med grundig Forlkning og fielden

Humanitet, uden dog at kunne dele med ham alle hans en-

kelte Anlkuelfer.

I Anledning af det ved Hs. Exe. Hr. Geheime-Confe-
rentsraad B'uloiv for to Aar fiden udfatte Prisfporgsmaal havde

Selfkabet Leilighed til at krone et Skrift, der er meget vigtigt

for Kundfkaben om de gamle Nordboers Troe og Viden. Dette

Skrift, hvis Forfatter er Hr. ProIelTor Finn Magnusen y er nu
under Trykken.

Fra May 1818 til May 1819.

I Lobet af dette Aar, tabte Selfkabet et Æresmedlem, da
Fædrelandet tabte en af fine hoiflanfeete Mænd:

Hs. Exellence Hr. Geheime Statsminifler Joachim GodsTce

,

Greve af Moltie, Ridder af Elephanten, Storkors af
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Dannebrogen og Dannebrogsmand, Overkammerherre

^

;
de Kongelige Ordeners Kanlsler o. f. v.

Iblandt de af Selfkabet aarligen udfalte Prisfporgsmaal

liar man i lang Tid feet et, der horle med til de mange Pro-
yer, denne udmærkede Ven og Kjender af Videnfkaberne har
givet paa fin Gavnmildhed i at befordre difles Dyrkning.

Til ordentlige Medlemmer af Selfkabet optoges i delte

Tidslob:

Hs. Hoiærværdighed Doetor Theologiæ Mynster, Ridder
af Dannebrogen, Medlem af Directionen for Univer-
fitetet og de lærde Skoler, Capellan ved Frue Kirke.

Hr. Docter og Profeffor Juris Bornemann.
Hr. Admiral og Commandeur af Dannebrogen Lowenorn ^

der allerede i Aaret 1806 havde forelagt Selfkabet en Afhand-
ling over Fyhrenes Indretning ved de danlke Kyfler, forelagte

Selfkabet en Fortfættelfe af dette Arbeide , hvoraf man feer,

at at denne ikke blot for den danfke Soefart , men for alle paa
Oflerfoen farende Nationer vigtige Gjenfland, under Forfatte-

rens Beflyrelfe behandles med al den oplyfie Omhue, fom man
maatte onfke den. De trufne Indretninger lade fig ikke vel

oplyfe uden Kobbere.
Lagrange har, i fine Tillæg til Eiders Algebra, 5die

Deels Ilte og 12te Capitel^ viifl at der gives Funetioner, fom
ved at multipliceres med lignende Funetioner, give Producter,

hvilke endnu beholde famnie Form. Saalede^ giver;

(P + aq) (r + as) = x + ay

naar man fælter x = pr — bqs og y = ps -|- qr -{- ctqs.

og a*' — Sict -\- b •— o , beflemmer Relationen imellen a,, a og b.

Paa famme Maade lade fig qvadratifke, cubifke &:c. Formeler

angive, fom f. Ex.

P~ + apq 4-bq*
,
p' + ap*q+ bpq* -f- cq* &c.

der befidde famme Egenfkab.

Ogfaa kunne, fom hin udodeh'ge Analytiker har viifl,,'

difTe Underfogelfer udvides til flere ubeflemte, f. Ex. ^ -\- a,y

-I- iSz o. f. 11.

De Udtryk hin flore Mathematiker har behandlet ere alle

homogene, fom i de ovenfor givne Exempler
, p -f oiq, p^ + apcj

-f-bq*, o. f. y. Denne Udtrykkenes Homogcneitet medforer,
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at Udtrykkene kunne befidcle Reproducihilifeleiis EgensX-ah, uden
at CoelJlciQnierne underkafles nogen Bctingelfe. Delte Fortrin

forfvinder naar Udtrykkene opfiore at være homogene. Men
ikke desniindre kunne de under en vis Betingelfe modtage be-
nævnte Egenfkab , og da tiene til at opnaae andre Henligler.

Profetror Degen har yiifl: dette ved det qvadratitk-lineaire

Udtryk
ap' -f~ bpq -\- cq- -j- <^P "4" ^<1 "}" ^

og benyttet lig deraf til Oplosningen af Ligningen
ax^ 4" bxy -|~ c'y* ~f* dx -f- ^=7 = ^

i rationale og hele Tal. Han betjener fig, fom Lagrange ^ af

de inuiginaire Storrelfer, og dilTe iore Forf. endeligen til den
almindelige Oplosning af Ligningen:

X* -f- bxy -(- cy"* -|- dx -|- ey -|- f= (p--f-bpq -f- cq- -}~ ^^P
~1~ ^^ ~l"f)

"

i hele Tal, faaledes at x og y blive Udtryk af folgende Form:
X == Ap" 4- Bp" " * q + Cp" — * q* 4- -{-

og y= A'jj" -f B'p" "" ' q + C'pn ~ » q^ -f -[-... .

hvor A, B, C, . . . AS B', C, . . . ere hele Tal.

De Udviklinger og Reductioner, fom udfordres til denn*}

Generalisation, maa efterfees i Afhandlingen felv. Indtil n=io
kimne de ligefrem udfkrive« af Afhandlingen felv. For Vær-
dier af n, fom overgaae io , har Forfatteren givet en almin-
delig Fremgangsmaade, hvis Udovelfe ikke Jiar ringefie A^an-
fkelighed.

T
Det er bekiendt at Brok af Formen — , hvor T og N ere

rationale Functioner af en foranderlig Storrelfe, f. Ex. x, give,

naar de ved Divifion eller paa anden Maade udvikles, en iil-

hagelohende Rælcke ^ hvis Lov ifær er afhængig af Nævnerens
Befkaflenhed. De algebraifke Ligningers Theorie tillader, at

anfee enhver faadan Nævner fom et Product af denne Form.
(A + cfcx)

m. (B -f j2x) ". (C+ yx) p. .. . (i — 2 ax eos (p+ x=) ,«.

(i — 2 bx cos 4/ 4* ^') *' og Euler har i fin Indl. til det U. An.
T

viifl hvorledes — oplofcs i Parti albrok, hvis Nævnere ere
N
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(A -f rtx) ">
,
(A + *x) m —

' , (A 4- rtx) ^ , A-{' ctx

(BH-/3x) n (B + /3x) n - ', .... (B4-/3x)s B + /3x.

o. f. fr. faint

(i — 2 ax cos (p -{-x'^) ^, (i — 2ax cos (p-j- x*) /^ ~ ^ ^c- &c.
Difle fidile Nævnere have Tallcre ai Formen ^ -f- Q3x , og i

den lilbagelobende Række, fom fremkommer af en Brok, fom
A-{-Bx

;— , hvori alle hele Potentfer af x fore-
(i — 2 ax cos (p -f- X*) /«•

komme, vil der findes lutter Led, hvis almindelige Form Rx'
og hvor naturligviis R er en Function af a, C^

,
yu. og r , egeilt-

ligen af r, da a , cp og fi, for hver Brok ifær kunne anfees

fom uforanderlige. At beflemme den imellem R og r fledha—
vende Forbindelfe er et Arbeide af ikke liden Vidlloftighed,

nåar /lc bliver et nogenlunde ftort Tal. Man kan bedfl over-
tyde lig heroin ved at cfterfee Hr. ProfefTor Michelsens Over-
fætlelfe af Bulers a. Skr. lode Kap. §. 2ig — 222 incl.

Ved Coss. og Sinn. af Vinkelen (pv Multipla erholdes,
fom Prof. Degen har viift, en let overfkuelig Lov for det al-

mindelige Led af Rækken, der udvikles af en almindelig Brok-
form , fom f. Ex.

^ + ^x-{-(2:x=-f ^x'++ ....,^ ^ r r. ...
;

—

—

Men da lamme (almmdehg-e Led)
(i — 2ax cos (p -\- x") /t.

o /

erholder en fra det Eulersle alm. Leds forlkiellig Skikkelfe,

faa har Forf. viift, hvorledes man ved en fchemalifk Anord-
ning for den hidhorende Calcul^ uden fynderlig Vidlloftighed,

og uden Forvirring (en Folge af hrer ubeftemt vaklende 1 rem-
gangsmaade , ogfaa i Aualyfen) kan overlyde fig om begge
Udtryks Identitet.

Af en Unavngiven har Selfkabet modtaget et Skrift inde-
holdende Forilag til at lette Factorernes Opdagelfe (naar et

givet Tal har faadanne) ledfaget med tvende Tabeller. Sclfka-

bets marhematillce Klalle fandt diffe Tabeller indrettede med
megen Skarpfmdighed, og faaledes befkafne, at de kunne tjene til,

meget at afkorte de ved. dette Slags Underfdgelfer fremkom-
mende Beregninger, og derfor være Malhematikerne velkomne,
ifær faalænge man endnu favner Forlfættelfer af Burchhardts
'luhle des, Diviseurs pour tous les Nombres des ler 2d et
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37?ie Million p ou plus exactement depuis i a 5o56ooo, avec
les jiombras premiers qui s'y trouvent. Paris 1817.

Af Lieuteiiant v. Schnddten var til Selfkabet indfendt et

Bidrag til Differentialligningernes Tlieorie.

Den mathematifke Klafle fandt denne Afhandling fortrin-

ligt Bifald yærdigt , hvorfor Selll^abet beflutlede, at bekofle

dens Trykning. Efter Forfatterens Onfke tilfledede Selfkabet at

Bekjendtgjorelfen maatte (kee i det franfl'Ce Sprog. Skriftet er

allerede udkommen under Titel, Théorie des équatiojis liné-^

aires.

Selfkabets Æresmedlem Hs. Excellence Hr. Geheime Stats-

minifler Grev Rewentlou til Chriflianfæde i Laaland har

henvendt lin færdeles Opmærkfonihed paa Korntorringsind-

retningerne. Den herværende kongelige Korntorringsmafkine

havde allerede ved vor beronite Gerner faaet en veJudtænkt Byg-
ning; men adfkillige af hans Forfog ere ikke blevne bevarede

i Optegnelfer, og derfor gaaet i Forglemmelfe, hvortil konmer
at adfkillige af Indretningernes Dele ved paafoJgende Udbedrin-
ger have faaet en anden Skikkelfe, end hiin indfigtsfulde Ma-
theniatiker havde givet dem. Dette bevægede Hs. Exe. til at

iværkfætte nye Forfog over denne Gjendiland. Ved difle har

det viift fig, at man fædvanligen lægger Kornet for tykt i Korn-
torringsindretningerne. De nye Forfog viifle at Kornet i en

Kafle, hvor det laae 42 Tomme hoit i en given Tid ikke ud-
dunflede mere end i en anden, hvor det kun laae '2 Tommer
hoit. Det forfie havde tabt meget af fm Spirekraft, det fidfte

ikkun lidet. Man maa altfaa lægge Kornet mindre hoit paa de

til Korntorringen brugelige Flager, end hidindtil, men man kan
derimod oftere flaae frilk Korn derpaa. Det vilde være for

vidtloftigt i denne Overfigt at anfore enhver Forbedring, fom
Hs. Exe. har givet Indretningen; dog bor det ikke forbigaaes,

at han foruden et Thermometer ogfaa har i Torreindretningen

en Væglfkaal, fom han igjennem et dertil anbragt Vindue kan
fee; og hvorpaa der flaaer en KafTe med Korn, faaledes at man
paa Vægtfkaalen kan fee om Kornet har tabt den Vægt af Fug-
tighed fom det maa tabe, for det kan anfees for tilflrækkeiig

tort. Hs. Ex. har forefat fig, at fortfætte fme Forfog over denne
vigtige Gjenftand, og iblandt andet, at beflemme hvor vidt
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Torringen maa gaae, for netop at yære tJlflrækkelig , og ikke

Ikille Kornet A^ed mere Fugtighed, end nodvendigt. Ligeledes

"vil han videre fortfætte Forfog , fom han har begyndt over Spi-

rekralten i Korn, der har lidt forfkjellige Graders Torring.

Selskabets Medlem Overberghauptmand Brunnich meddeelte

Uddraget af et fiden trykt Skrivt_, hvori han fortfætter Lange-
heks Arbdde over de norfke Biergværkers Hiflorie.

Det har altid været Skik i vort, foni i andre lærde Sel-

j[kaber, at hædre beromte Medlemmers Minde. Sikkert vil det

letteft kunne fkee med den Videnlkabsmanden egnende rolige

Sandhedskjærlighed, naar en Række af henrundne Aar allerede

have mildnet de forile Folelfer over Tabet. Man vil faaledes

ikke yære utilfreds med, nu forfl at erholde et Mindelkriit over

vor forevigede Vahl^ udfort ved en taknemmelig Lærlings

Haand, der ved at fortfætte en Deel af hans Arbeider bedH
har kundet lært at fkjonne paa dem. Dette Mindefkrilt blev

forelagt Selfkabet af Profeflbr og Ridder Tlornenianji , og findes

indfort i di (fe Skrifter.

Profeflbr og Ridder Orsted har forelagt Selflcabet en Be-
retning over de Underfogelfer, han i Selfkab med Juilitsraad

Esjfiarh og Studiofus ForcJchammer i Sommeren 1818 havde

anfliilet paa Bornholm. Da difle ere indforte i diflTe Forfatteres

udkomne Skrift over Bornholm, faa er et LMtog deraf over-

flo dig.

Samme Medlem af Selfkabet har forelagt det Tanker over

Muligheden af at gjore Træets bedfie chemifke Anvendelfe mere
almindelig, og derved at foranledige, om man faa maa fige,

et nyt Syllem i Brændfelets Anvendelfe. Forf. mener nemlig,

at man vanilceligen nogenfinde vil kunne bringe Indretningerne

til Stuevarming og Madlavning for enkelte Familier faa vidt, at

man deri kunde benytte al den i Brændets Fortæring ved Ilden

virkeligen liggende Opvarmingskraft. Den af Brændet udviklede

Rog, og den, af Rogen affatte Soed, maa flaae enhver Indret-^

ning i Veien, der ikke giver en altid tilllrækkelig Træk. Men
for at opnaae dette maa Trækken være faa flærk, at den fom
oftefl er florre end lilflrækkelig. Han troer derfor at man
burde arbeide paa at gjore den nu i adfkillige Lande udovede
chemifke Kulbrændning langt almindeligere end den er. Som

(7)



bekjendt vinder man derved mere og bedre Kul af farame Træ-
maflf«, endeliers, og tillige en fveden Olie

| og Æddike. Brænd-
luften, foin udvikles, regner han fom Tab ved Kulbrændnin-
gen. Den fvedue Olie kunde anvendes fom Tjære, men ogfaa

til Oplysning , naar man deraf vil tillave Brændluft , hvortil

Tjæren er udmærket fkikket. Æddiken kan renfes , og derved

komme til endog at overgaae anden Æddike. Man mætter den
férll med Kalk, og adlkiller det derved dannede Salt ved fvo-

\?elfurt Natron (Glauberfall), fom man for faa godt Kjob kan

drage af vor Tang. Det herved dannede æddikefare Natron

kan da paa bekjendle Maader renfes, og adfkilles ved Svovel-

fyre. Da det ædikefure Natron ved en ringe Varme adfkilles
_,

og giver et udmærket reent Natron, kunde man maafkee end-

og loretrække denne Tillavning deraf, for den ved Glauberfal-

tets umiddelbare Adfkillelfe. lifter alt dette kan man da ved
Kulbrændningen vinde faa megen Bifordeel, at man kan fælge

Kullene mindre dyrt, end det Træe hvoraf de ere udbragte.

Deres mindre Vægt vil endnu lette Landforfelen. Naar Kul
indfortes fom Brændfel i Stuer og Kjokkener, vilde man rigtig

nok nodea til at forandre Ildllcderne ; men de nye vilde vorde

mindre koflbare end de gamle. Stucovnene behovede ikkun et

tyndt flangeboiet Aftræksror for den varme Luft, der var gaaet

gjennem Ilden, kunde aldrig give Rog ei heller Soed, faa at

Skorfleensild fra Kakkelovnene vilde være umuelig. Kakkel-
ovnsfeining vilde være overllodig, Naar flige Ovne engang vare

fyldte med Kul, og man havde de nodvendige Lukkelfer til

'JVæ'khullerne , vilde man kunde forllærke og ivækkc Ilden

,

endog flnkke den efter Godtbefindende. Et enefie Stykke bræn-
dende Papir kunde atter faae Kullene i Brand, naar man vilde.

iS'ikkerhed, Beqvemhed, Rumbefjiarelfe, Reenlighed vilde vindes

derved. I Kjokkenerne vilde lignende Fordele opnaaes, ifær

derved, at man nu let kunde udfore den faa beqvemme og fpar-

fomme Confourkogniiig.

Endeligen har ftimme Medlem forelagt Selfkabet en Af-
handling over den kortefie Maade at foredrage Electrieitetslæ-

ren i en Række af Forfog. En Overfigt over dens ludhold

vilde ikke let forflaaes uden Afbildninger.
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Prof. Jacobsen havde tilllillet Selfkabet en Afhandllg over

rien Yædfke, der findes i den faakaldede Sacculus vulcareiia

iios AloUufkerne.

Hidindlil kjendte man med Beflemthed ikkun Nyrer hos

Hvirveldyrene. Ved fine Undcrfogelfer over Venefyllemet hos

de lavere Dyrearter, hvorved Forfatleren i forrige Aar er-

hvervede fig Selfkabels Bifald, ledles han til at formode, at

det Organ hos Mollufkerne, fom af Svanmierdain , Poll, Blu-
menbach og fi. anfaaes for at tjene til at udfkille den Kalknia-

terie, hvoraf Skallen dannes og vedligeholdes, og derfor kaldtes

Sacculus calcareus^ glandula testacea, maatte fvare til Nyrene
hos Hvirveldyrene. Forfatteren har lovet, videre at udfore de

analomifke Grunde, der have beftemt ham til denne Mening,
juen har for denne Gang meddeelt Sellkabet nogle chemifke

Forfog over den i det omtalte Organ fundne Vædllce. Han
fkaifede fig den hertil fornodne Vædflce, af den flore Havefnegl

{.lielix purnaiia)^ tagen i dens Vinterdvale, i hvilken Til-

iland Forf. har fundet, at Organet indeholder den ftorfle Mængde
af Vædlke. Senere har han anftillet famme Forfog, fom de vi

her fkuUe omtale, med Ilelix neinoralis , Liinax åler, 'Li-
jiiax stagnalis, Planorhis corneus , der alle vare ude af Vin-
terfovn.

Ved en Række af chemifke Forfog fandt han, at denne
Vædlke indeholdt Blæresteensyre. Han har fremflillet Blære-
ileenfyren reen af denne Vædlke ved forft at indtorre den,

dernæfl oplofe den i kauflilk Kali og Vand, og endeligen at

bundfalde den med Saltfyre. Det herved erholdte hAide Pulver

gav med Salpeterfyre en Oplosning, fom anbragt paa Huden,
efter nogle Timer frembragde derpaa en carmoisfinrod Plet.

Den indtorrede Saft, behandlet umiddelbart med Salpeterfyre,

gav famme Udfald. Ammoniak fat til Salpeterfyreoplosningen

i florre Mængde, end fornodent til Syrens Mættelfe, gav, naar

det overflødige Vandagtig'e var borldampet, en Ikion Carmin-
farve.

Forf. har anflillet lignende Forfog med andre Dele af

Sneglen og dens Vædlker, uden deri at finde Blærefleenfyre.

I den funde Tilfland findes denne Syre heller ikke uden i Uri-

nen hos Menneikene.

(7*)
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Til at forfkaffe fig Blærefleenfyre i Mængde anbefaler

Forfatteren Fuglenes , ifær Duernes Excrementer. Den livide

Skorpe herpaa er Fuglens Urin, og faa riig paa fafl Materie,
at den flivner i Luften. FiXcrementerne lutltores, den hvide
Skorpe aftages, og Ikilles formedelll Vand fra de extractive

Dele. Den overblevne Materie oplofcs ved Kogning i kauflifk

Kalilud, der gjennemfies, og bundfaldes ved Saltfyre. Det
udvafkede Bundfald er fuldkommen hvidt og har en perlemors
Glands.

Forf. har overbeviifl Hg om , at en Mængde af Blære-
fleenfyre, der ikkun udgjor soao af det Hele, kan opdages ved
hans Fremgangsmaade.

Profeffbr Sibbern forelagde Seiflcabet en Afhandling om
Folelfcrnes Inddeeling, hvilken fiden er bleven brugt i hans
udgivne Pfycologifke Skrifter.

Etats, og ilid. Thorlacius forelæfle Selfkabet en Afhand-
ling om Chariternes Mythe. Hans Henligt var, noiere at op-
lyfe Mythens Oprindelfe og Uddanelfe, Chariternes Dyrkelfe,

den Brug, Grækerne gjorde af dem i Kunflen, og deres Bo-
tydning i Hellener - Livet.

Mythen anfeer Forfatteren med Herodot for at være op-
flaaet hos Hellenerne felv, og gammel -pelasgifk. Ved at gj'en-

nemgaae Hovedflederne hos Homer og Hefiod, der angaae
Huldgudinderne, vifes, at fkiondt det ei kan nægtes, naar man
lammenholder de Hoinerifke Traditioner med lignende hos fe-

nere Forfattere (f. Ex. Nonniis) bevarede Vink om a-ldgamle

Sagn, at Joniens Sanger flundom peger paa denne Mythes
Forbindelfe med kosmogonilke og kosmologilke Ideer i Græken-
lands ældfte Tider, ere difle dog i Homers Digte fli Ilede i en
dunkel Baggrund, og Foreflilliugen derimod om Chari terne,

fom Væsner, fra hvejn al Harmonie, Livlighed, Ynde og Be-
hagelighed udgaaer, fpores nu allerede langt klarere at frem-
træde. Det famme gjelder, og det end mere, om Hcfiod der

ved fm Theogonie blev Skaberen af denne Mythes pofitive

Fremftilling, fom fiden næ*flen ufraA^gelig fulgdes i det daglige

Liv, medens hine kosmologilke Oldfagn meefl indfkrænkedes

inden Templernes myllifke Helligdomme, og blandt Piiiiofo-

pherne ikke optoges uden af Orphikerne. 1 denne Anledning
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tllfoies nogle Betragtninger om de faakaldte Orphifke Sange,
ved hvilke det bemærkes, at, faa fulde de end ere af Pan-
tlieisme, vife dog Chariterne fig i den efter dem benævnede
Hymne aldeles fom Huldgudinder.

Ved at fremllille Chariternes Dyrkelfe, har Forfatteren

ifær brugt Paufanias til Ledfager, og fogt at oplyfe dens Be-
fkaffenhed paa Kreta og Paros, i Sparta og Amyklæ, Mylene,
Hermione, det Boeotifke Orchomenus, Athen , Elis, Arkadien,

Smyrna og paa Oen Tenedos. Mærkeligft af difle Steder var

Orchomenus i Boeotien, hvor Spor havdes til Fetifk Tienefle,

og hvor Deres Cultus iagttoges med florile Ærbodighed , lige-

fom den og af alle Grækerne hyldedes med florfie Ærefrygt.

Pindars i4de Olympifke Hymne og Nygrækeren Meletius's

Efterretninger om Orchomenifke Infcriptioner og Charitefifke

Lege udbrede over hele dette Æmne meget Lys. At det af

Grækerne ofte med Foragt omtalte Boeotien juft blev det Land,
lom alle tilflode at være Hovedfædet for Chariternes Cultus, fore-

kom Forf. meget mærkeligt.

I den tredie Afdeling vifes forfl efter Paiisanias, Plinius

og andre Forfattere, hvorledes i Oldtiden de beromtofle Bil-

ledhuggere og Malere valgde Chariterne til Gjenfland for dcrCS

Meifel og Penfel, derpaa gjennemgaaes de mærkværdigfle fra

Oldtiden os levnede Kunftmonumenter, der foreflille Huldgud-
inderne, ylmyklce og £//«, Sparta og Athen , Delos og My^
cenæ og andre ved religios Ærværdighed eller ved offentlige

Græker- Sammenkomfler mærkværdige Steder kappedes ligefom

at fkaife fig Chariternes Afbildning. Af Billedhuggere veed man_,

at Batkylcies og Bupalus, Phidias, PolyJclet, og Viisman-
den Sokrates-, blandt Malerne, at Apeltes og Pythagoras
have fremflillet Gratierne. Lige til Begyndelfen af den Perik-

ieilke Tid forekomme de flcdfe beklædte og forfl den fuldkom-

ne Kunfl vovede at bortkafle Gevandtet. Ved at gjennemgaae

de antike Kunftværker, der endnu haves med Chariternes Fi-

giu'er, angav Forfatteren Foreftillinger, fom findes paa Statue-

Grupper^ Reliefs og Malerier , Mynter, Gemmer, o. f. y.

Henved 20 forflcjellige faadanne bleve i Tegninger Selfkabet fo-

revifle, og deres Værd faavidt mueligt bemærket. Det (kjon-
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ncfte af alle var et Relief, fom findes under No. 68 i Bario^
lis Adiniranda Rorncmorum Aniiquitaiujii.

For end mere at udvikle Huldi^udindernes Betydning hos

Grækerne havde Forf. blandt Skribenterne fornemmelig Jientct

Oplysninger fra Piiidur og Anthologiens Digtere ; fra den fdrfle

fordi Oldtiden allerede kaldte ham, uagtet hans lyrifke Hoihcd,

Chariternes Digter; og fom den, der befang Kæmpere fra alle

Grækenlands Egne, kan han anfees for den troefie Tolk af Na-
tionens Folelfer; af de fidfle, fordi Diglernes Mængde afgiver

megen Forfkjellighed af Digter - Forcflillinger i ægte Græfk
Aand. Forfatteren Toger at vife, at i hele Mennefkets Liv fra

Vuggen til Graven, i intellcctuel fom i moralfk Henfeende, i

Natur og Kunfl, i mindre og florre Samfund, paa Jorden fom
i Himlen, hos Mennelker fom hos Guder, tænkde Grækerne
fig ved ethvert Skridt og i enhver Slilling Chariternes Deelta-

gelfe. Alt dette oplyfes med overfatte Steder ifær af nysnævnte
Græfk e Digtere.

ProfeObr /. Moller forelæfle Selfkabet et Mindes fkrift

over dets afdode Medlem, Confeflionarius Basiholm. Hans
Oiemed var, deri at levere en ligefaa tro og uparlilk Skil-

dring af Mandens indre Liv, fom den han felv i en kort Au-
tobiographie har leveret af det ydre. Det kom da her for-

nemmelig an paa en ,p.sychologi{k-hiflorilk Udvikling af denne
mærkvæu'dige Mands Characteer. Ved at vife, hvad BaflJiolm

,var for Kirken, for Videnlkaberne og almeen Oplysning i Fæ-
drenelandet, ved at Indvikle Værdien af lians Veltalenhed og

Skrifter, Gangen i hans lærde Stridigheder og Indllydellen

af hans Grundfætninger, har Jiiographen tillige paa en vi.s Maade
iidfjddt den Skildring af den danlke Kirkes nyeile Hiftorie, hvis

Griindtræk han havde udkaflet og tildeels pdmalet i Sal, iiiikop

Balles Biographie.

I Anledning af de udfatte Priisfpargsmaal for Aaret j8j8
yar indkomne:

Yp Pj-isfk rifter i Mathenjatiken , der befandtes aldeles util-

freds^ilfende.

^t Prisikrift i Phyfiken med Motto; MuHa petentibus de-
sunt miilia etV' tjerover fæddfe den phyftlke Clasfe fol-

gcnde af Selflkabet billigede Dom:
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"Forfatteren Iiar i et flygtigt Omrids meddeelt Refultaterne af

fin Tænkning over Indholdet af Alchemiflernes Skrifter, men
uden at anfore Bevifcr og Exempler, uden at gaae Invendinger

i Mode, og overalt uden at fjerne fig fra de alleralmindeligfle

Træk. SeJlkabets Oiemeed, at fremkalde et vigtigt Bidrag til

Cliemiens pliilofophilke HiHorie, kan ved et faadant Arbeide
ikke anfees fom opnaaet-^,

Et Pri6(krift i Philofopliien med Motto: non tam perfi-
clendi spe, qucijn experiendl voluntate. Vel robede denne
Afhandling philofophilke Anlæg hos fin Forfatter; men lian

har forfeilet Opgavens Mening, i dot han mere har givet Grund-
trækkene af en Anthropologie, end den forlangte Udvikling af

Begrebet om Hifloriens Philofophie.

Fra May 1819 til May 1820.

I dette Tidslob tabde SeKkabet fit værdige Medlem Hr.

Etatsraad og Ridder JVolff Profeflbr i Mathematiken ved Kjo-
benhavns Univerfitet.

Til indenlandfke Medlemmer bleve optagne:

Hr. Etatsraad Brandis ^ Ridder af Dannebrogen.
— Profeflbr Saxtorph, Ridder af Dannebrogen.
—- Profeflbr Jacobsen.

Til udenlandflce Medlenuner:

Hr. Profeflxjr Theodor Blontecelli^ Secretair for Videu-
(kabernes Sellkab i Neapel.

— Profeflbr MecJcel i Halle.

— Lawrence , Chirurg ved Bartholomei Hofpital i London.
— General Mudge, fom Doden kort efter berovede Viden-

fkaberne.

— Thomas Young, Secretair ved det kongelige Videnfka—
bernes Selfl^ab i London.

— Pond, Directeur for Observatoriet i Grenvich.
— Holraad Ilausinann, Profeflx)r i Gottingen.

— Hofraad Stronieyer , ligeledes ProfeflTor i Gottingen.
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^, Yp4 Doden liar det tabt et af fme beromtelle udenlandlke
Medlemmer:

Sir Jofeph Banks, Præfideiit for det kongelige Viden-
fkabernes Selfkab i London.

Hr. Admiral Lowejiorn , Commandeur af Dannebrogen og
Medlem af flere Ridderordener, forelagde Sellkabet fine Be-
mærkninger og Indvendinger i Anledning af de af Capitain
Rojs bekjendtgjorte magnetifke lagttagelfer i de nordlige Po-
laregne. Forfatteren har herved benyttet fm lange Erfaring til

kt vife hvor mange Betænkeligheder man maa have ved An-
Vcndelfen af de magnetifke lagttagelfer, der ere gjorte til Skibs.

Saimne Medlem har ogfaa meddeelt Selfkabet adfkillige

indhentede Efterretninger angaaende Scaramellas Forfog til at

ifolere Magnetnaalen, hvorved vifles, faavel hvor ufuldkomne
de af Scarainella brugte Inflrumenter ere, fom hvor utilfred-

flillende enhver Sagkyndig maa finde hans Forfog.

Profeffor Degen forelagde Selfkabet en analytifk Afliand-

Img. Formerne (a 4- b. cos a;)" og fynes, om
{a -\- h cos xY

de end ikke ere det, fimplere end folgende, hvis forfie Leed ere

tranffcendente : nemlig (« fin X'\-h cos .t)" og ; .

{a fin X'\- h cos a')'^

Man pleier at udvikle hine, fom flere analytilk trigonometriike
Former i Rækker, fom gaae frem efter fin jc, fin 2x, fin

i>x . . , cos x^ cos 2x, cos 5ar , ,\, . og Vidtloftigheden af de
Reductioner , fom ifær den brudne Form kræver^ er bekjendt
nok. Ogfaa de tvende fidfl nævnte vilde medfore en heel
yidlloftig Behandling, og Loven, fom forbinder de efter Po-
tenlsnævnerne forfkjellige Udtryk til et Heelt, fl^ulde være
yanlkelig nok at fatte, hvis Forfatteren ikke ved FIjelp af de
linaginaire - exponenlielle Former havde opdaget et ganike al-

mindeligt Leed, hvorved da Vanlkelighedeine ere overvundne.
F"orf. tiifoier fire Integrationer af Differentialer, hvis Nævner
Formen (« fin x '\' h. cos :c)" er, og hvortil mange flere, med
andre Tællere kunne henfores.
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At for Punkterne paa en given El-

lipfoides Overflade: A A A A A ...

de korteste Linier, der paa Overflcvlcn

kunne drages mellem tvende paa hinanden

folgende Punkter: ....... .2'S"2'"2"'
og disses Azimuther resp. til de nævnte

Punkters Meridianer: «,'<»" ^t'" cT • . . . .

.

ere tilligemed Beliggenheden af jt givne, og Befiemmelfen for et

vist Punkt, f. E. A^ heraf soges y er en ved geodætiflce Op-
maalinger forekominende Opgave. Oplosningen erholdes uniid.-

delbar ved den Sphæroidifke Trigonometrie, idet man fiicceflir

bcflemmer A A yl^"^A . Men hverken gjor denne Frem-
gangsmaade Loven indlyfende for den fogte Beilemmelfes Af-
hængighed af de givne, ei heller leder den til en let Regning
fom med faa Decimaler kunde udfores. Dette dobbelte Savn
har Prof. Thune beflræbt fig for at aihjelpe i en Afhandling,
hvis Hoved- Udtryk ere folgende:

Betegner man Tallet 206264,8 med c
- den halve Jordaxe . . h

Jordens Excentricitet . e

Breden for A^ . . , , (t)

og danner

/= — Ji— e'sin/ _:i_-{-cos/ { / cosa -f J

(8)
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^ ^ La ^l cos« 2b ^J>

,iv

faa ^erliolder man deels

/ COSCC

,11 u
/ cosa,

- ',111 m"
/ COS«,

* COSoC

/ Bincc \l cosa / sina

-«
/ sulfit / cosa. I sma. !

/ sma [I COSCC I sma. I

U

-Z
—

7Åacosj

I cosa,

,11 II.

/ COSflt

,ni III

/ cosct

AV IV
/ cos*

II" sina,

,ns . Il«
/ smat,

/ sma.
,1V« . IV2
/ smct

IV IV ,IV3 , ,v2|
/ cos<* / sma

/ sma. I cosa.

// sin* \
I ,11« . II* li COSA
\^ sin<* y
fi sma, "N

>l sma. <l
{

,1112 . III«
)\* smct. J ^

V IV
COSflt

og

V tang/
tang<p =

hrorved <p* fom (kal betegne Bunden for ^^ fidde«.
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og

,d'

/ tinet i

/ smat — tang/ / cosi* / amct
J

j y' /' '
I

'_c^*cosy J/ ^^"* —lang/
( . „ )/'"sW"l—

^^ \/ cosct y f

(I COSifc j

i siiiA *— lang/ >*/ co3a6 V / sin*

y / cosa y
Ted hvilken Formul ^ oi'^ fom Længde-Forshjellen iov yf ogA^
findes.

Hvis man tillige vilde vide den korteste Linie paa Jord-

Ellipfoidens Overflade mellem jf og y^' famt dennes Azimuth med
Henfyn paa Meridianen for A^ og difle betegnes med jS'^og ^c^^

faa er

tang ^GL

sin j Z

sin j c?'

tang/" cos/'— sin/' cos ^ ci^

6in j« cosjr

sm j«,

f

6,/
,,v

I

1 +
e' sin/

,1«

i

n
(/

COSA \

/ COSflt" J \\
li- cos/ jr „ V t^

f * COS:4
J

/ COS<;4
JJ

For Kortheds Skyld er hidindtil blot bleven talt om Be-

ftemmelfen af A , men Loven er i de ovennævnte Rækker faa
fmipel, at det vil være aabenbart, hvorledes difTe kunne ud-

des til Beilemmelfen af et hvilketfomhelfl Punkt A^"^^.VI
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Idet Forfatteren har afledet difle Rækker af Udtryk, der
forekomme i hans Tentamen circa Trigonometriam Sphæ-
roidicaniy pag. 28 -5o, har han ved Udviklingen blot bort-
kallel de Led, foni overftcge tredie Dimenfion, d. e. fom in-

deholdt flere end tre Factorer af Storrelferne e I /' /"' /'^

Da nu de geodætiike Afflande 2 2 2 2 fædvanlig
ere under 8 geog. Mile, og det Punkt, fom (kal beflemnus,
vel ingenfinde er mere end 100 MiJe bortfjernet fra det givne,
faa kan man ei aliene anfee farame Rækker fom tilflrækkejig

noiagtigc i ethvert ved geodætiike Operationer modende Til-
fælde, og desuden ved Calculen betjene fig blot af de mindre
Tavler, men man tor tillige forvente, at iiereguingen af de i

tredie Dimenfion forekommende Led (fom hoift ubetydelige),
meget ofte vil være aldeles overfiodig.

Til Slutning erindrer Forfatteren med Taknemlighed, at

han af fin ellkede Lærer, den beromte Bessel, er for flere

Aar fiden bleven gjort opmærkfom paa denne Opgave _, og at

han af vor Prof. Ridder Schumacher har erholdt de fornodne
Data til en numerisk Calcul, ved hvilken han deels har provet
fine Formuler, deels funden den beundringsværdige Noiaglig-
lied i de Scliumacherfke geodætifke Beflemmelfer, at de hoifl

ibrflcjellige Triangel - Rækker, der een Gang over Bungsberg,
en anden Gang over Hohenhorfl, ere dragne mellem Hamburg og
Lyfabbel, give dette fidfle Sted en indtil Hundrede - Dele af
Secunden overeensllemmende Længde og Brede.

Hans Hoiærv'ærdighed (nu afdode) Biskop Fabricius fore-
lagde Sellkabet en Fortfættelfe af fine zoologilke Bidrag. Han
meddeler deri Belkrivclfen over 22 Arter af Planaria^ der
næsten alle ere nye. Nogle faae af difle Arter have for været
kjendtej men trængte dog til yderligere Btflcrivelfe. Afbild-
ninger fremflille Gjenflandene deels i naturlig; deels i foroget
St5rrelfe, i udftrakt og fammentrukken Stilling, faa at Be-
fkrivelferne derved vorde faa meget mere lærerige. Det
i4de Bidrag indeholder Befl^ri velfer over tvende lidet bekjendte
Iglearter. Den forfie er Hirudo lineata, yelkjendt af Miilier,

men endnu ei albildet. Den anden kalder Forf. Hirudo arcu-
atUf og holder den for laye. Be^^e difle Arter ere afbildede.
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i5lle Bl<5ivYg: Nogle lidet bekjendte Sofljemer^ nærmere be-
flemlc. Her meddeJe« Befkrivclfe og Afbildning over 5 Arfcr,

foiu Miiilev vel liar kjendt, men ik-ke afbildet. Navnene paa

de befkreA'ne Arter ere jlsieria^ sangpinolenta, yl-. periusai,

jl. perjoi'aia. i6de Bidrag giver nærmere Oplysning om nogle

Linneifke Conchyliearter , fom de fenere Skribenter ei liave

tiirdet vedkjende fig. Den forfte Turbo annulalus har Linnée
i fit Systeintt naiiiræ anfort, fom det lynes efler Gualiierij

men med et Mærke fom lilkjcndegav, at han ei felv havde
feet den. Forf. gjenkjendcr nu denne Art i en liden Skruefnegl

fra Ilalien i en herværende Samling. Ved en Sammenligning
mellem Gualtieris Text og Afbildning berigtiger Forf. Linnées
Befkrivelfe. Den anden Terehra minitia. Forf. vifer at denne
lille nordifke Boerfnegl niaa udgjore en egen Art. Den tredie

Art er Turbo ungulinus , hvis Btfkrivelfe Forf. ligeledes be-
rigtiger. Den 4de og 5te Art er KoLiiia miliaria og Voluia
jiwnilis. De Tvivl, fom kunde finde Sted angaaende diffe to

Arter, oplyfer Forf. blandt andet ved en Sammenligning mel-

lem Fxemplarer, han bcfidder af btgge. Han fammeniigner
ogfaa f'^oluia milUiria med Grnelins )' olula exills , og vifer,

at denne er meget lidet forfkjellig fra hiin, uden i Storrelfe

og Farve.
ProfcfTor og Ridder Tlornemann forelagde Selfkabet for—

ile Afdeling af fine Bemærkninger over Forfkjeiligheden af Ve-
gpfationtn i de danfke Provindfer, hvilke ere indforte i diffe

Skrifter.

Profeffor og Ridder Orsied forelæste Selfkabet en Afliand-

ling. om Haarrorcne. Dens Henfigt var blot at Iremilille Haar-
rorsvirkningens Theorie i fin lettefle og for Naturlæren meefl:

paffende Form. Efter at Newton allerede liavde lagt den rette

Grund til denne Theorie, ved at bygge den paa en Tiltræk-

ning, der ikkun \irker i uendeligt fmaa Afflande, havde de

flefte Piiyfikere_, fom fenere bearbeidcde denne Gjenlland, af-

veget fra det Rette, ved at tillægge den her foregaaende Til-

trækning en V^irkning i en mærkelig Affland. Denne Feil uag-

tet, gjorde dog Theorien Rede for de flefle Haarrorsvirkninger.

pe la Place indfatte endeligen igjen den Newlonfke Grundlære
i dens Rettigheder, og gav Haarroxenes Theorie en Fuldendt-
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hed, lier er -han« florc Na^vn værdig. Han ndvifeW deres Tiie-

oric ]>aa to foil.kjrllige Maacler. I Folge den ene afledes ^ile

^^'orJioideiiC af Vædfkens Overflades ved Tiltrækningerne befteni-

le Figur: efter den anden .derimod aflederf de af en umiddel-

bar Betragtning af SSlorrclfen af de tiltrækkende Flader og de

tiltrnkne Mafler. Denne fidfle Udvikling, fom den lettere, diar

ile la ^Plftoe ikke fa aledes udfort i, alle dens Dele, liviik^^t iiur

-givet adflsillige.Phyftker Anledning til enten ganfke at foretrække

I
den forfte, eller dog at ben3'^tte begge Udviklingsniaaderne i

f .{amme Foredrag. D/i den fiilfte 'Udviklingsmaade, fom beilun-

\
jdigen holder Giet fæ£let paa de virkende Kræfter, ibedfl pas-

;
fer til Naturlærens Foredrag, faa har Forf. fogt at udfore denne.

Det Nærmere heraf vilde det v^ære for vidtloftigt her at med-
dele, da det gaaer ud paa at give en Række af Forklaringer,

udviklede af allerede bekjendte Grunde.
iSamine meddeejte Selltabet Efterretning om et nyt Æ(k

(Akali), fom han har opdaget i Peberen. Dette Æflc faaes ved
at uddrage af Peberen med Viinaand alt det derved Oplofelige,

fætte Saltfyre til, fom med dette Æflc danner et i V^^nd noget

oplofeligt Salt, og derpaa bundfælde Harpixennaed :Vand. u-Ff-.

ter at dette Salt er behorigt renfet og oploil i Vand, bundfæl-

des Æfl^et med Ammoniak. Dette yEfk har hele Peberen«
Skarphed, er oplofeligere i Viinaand end i .Vand, -giver med
de flefle Syrer tungtoplofelige Salte, og . antager ved Salpeter-

fyrens Indvirkning en gronlig Farve. Det har farame Grundbe-
Handdele, fom Plantempterierne i Almindelighed, og horer
altfaa til famme Klafle lom Ælkene i Opium, .liævekagen. Strå-

monium o. f. f. Dog udmærker det fig fra alle hine, ved fm
Skarphed.

Kort efter .berettede *Sa7w/2?^ pgfaa Sdfl^abet, at Studio-

fus, unu Doctor Forchhammer havde opdaget et lignende fkarpt

Æfk i ^det faakaldede Ipanlke Peber, eller Frugten af capsi-^

ciun..annuum. Endlkjondt dette har Skarphed fælles med -del

fort gaaende, udmærker det ,fig dog derfjca ved fni florre Oplo-
felighed i Vand, ved fm.Evne til ^^t mætte ;jpere -Syre, og ved

H de Salte det danner.

Samme Medlem forevifle ogfaa^SelQcfibef en Prove af den
Ted Doetor..:i<^orcAAa//»/7jer Aopdagede Mangapfyre, jder er sam-
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menfat af loo Dele Mangan og 128 Dele Ilt, er karminrod,

tilintelgjor Plantefarverne, og danner med Æfkene rode Salte.

Endeligen lorelagdtf famrne Modlem Selfkabet Berelningeit

over den anden Undefogelfesreife , fom han i Selfkab med Ju-
Ililsraad Esmaj'ch og Doctor Forchhammer efter kongelig Be-
faling liar udfort paa Uornholm.

Dr. Tlieol. og Ridder Mynther forelagde Sellkabet en

Udvikling af Begrebet Tro, hvilken allerede er indfort i diffe

Skrifter.

Etatsraad Engelstoft leverede Fortfætlclfen af i\n i fidfie

Modeaar forelæfle Afhandling. I denne Deel af Beretningen

forta^lles forfl Carl Knudsens Forbercdelfer til et Tog ind i

Norge, hans Intriguer i dette Rige, lians Ankomft der, Kro-
ning i Tronhiem , Foranflaltninger fammefleds og Tilbagetog

over Fieldene; dernæfl fremftilles den Forandring i Tingene,

fom havde til Folge , at Carl frafagde fig Norges Krone , at

det norlke Folk proteflerede mod alt det Skele, at Christian ]y

erkiendt af alle Parter, blev kronet i Tronhiem og en evig

Foreening mellem Norge og Danmark indgaaet. Forf. har , i

Overeensflemmelfe med de af ham i Afhandlingens Indledning

erklærede Grundfætninger , hygget fm Fremflilling allene paa
Facta, for det mefle paa authentifke Aclflykker. En mærkelig
Epoclie i den fkandinavifke Hiflorie er derved bleven fat i et

klarere og fiddflændlgere Lys.

ProlelTor P. K Miiller forelagde Selfkabet RefuUater af

en Afhandling om Snorros Kilder og dilfes Troværdigiied, foiii

iiu er under PrelTen.

Fra May 1820 til May i8ai>

I dette Forfamlingsaar har SeKkabet optaget:

Til indenlandfke Medlemmer:
Herr Profeflor og Ridder Rahbek.
Herr Juflitsraad og Profeflx)r Jf^erlauff.

Herr Profeflor Reinhardt.
Til udenlandfke Medlemmer :

Herr FrofefTor Henrik Steffens.
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Sir HumpJiry Davy, Præfidenf for det kongelige Viden-
flsabernes Selfkab i London.

Herr Kammerherre v. JBuch i Berlin. *"7"'

Herr Hofraad , Profeffbr og Ridder Gauss i Gottingen.

Herr Profeflbr og Ridder Bessel i Konigsberg.

Herr Major Colby , Medlem af det Kongelige Videnfka-

bernes Selfkab i London.
, "^ i -

Den geodætifke Opgave, for hvilken ifjor en Oplosning

af ProfefTor Thune meddeeJtes, er nu bleven oploft directe af ham.

Antages, ligesom i Selfkabets Overfigt fra forrige Aar, at for

Punkterne paa en given Ellipfoides Overflade: A A A A A ...

de kortefie Linier, der paa Overfladen kunne
, ^

drages mellem tvejqde paa hinanden folgende 5>- <&

Punkter . . . J."T S' S" 2'" S". . i •

og difTes Azimuther refp. til de nævnte Punkters
T,_ . T I TI 111 M>
Meridianer . . . . a at et et . :

,

cre tilligemed Beliggenheden af A givne og at Beflemmelfen for

€t vifl Punkt f. Expl. A heraf soges, og betegner man
den halve Jordaxe med . . 6

Jordens Excentricitet . . , e

Breden af A ..... ^
Breden af A7 ^^

Længdeforfkjellen for A og A ,u
•'

famt bruger den punkterte Linie i den Betydning, at f. Exp
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I foregaaende Aar havde Profeflbr og Ridder Hornemann
begyndt at levere os en fammenhaegende Række af Bemærknin-
ger over Danmarks Planlegeographie j i det fidfte Forfamlings-

har han fluttet dette Arbeide, fora tiJiigemed det underaaraai xiai A»"i* -— 7 jjv^.i.^u.

foregaaende Aar anmeldte er indlort i difle Skrifter.

Profeflbr Jacobsen har meddeelt Selfkabet tredie Deel af

fine Underlogelfer over det af ham opdagede Venefyflem. I nær-
værende underfoger han dette Syflem hos Filkene.

Efter at have fremflillet det Egne i Fifkenes Organifation,

der udmærker og adfkiller dem fra de ovrige Dyr, underfoger

Forf. Nyrerne i Særdeleshed, befkriver deres Form, Structur

og Udforfelsgang, og bevifer, at Fifkene i Almindelighed have

flore Nyrer, og i Forhold til deres Legeme florre end ho»
Dyrene af de ovrige KlalFer.
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Forf. underfoger og bellcriver Venefyffemet i mange for-

fkjellige Arter af hver Orden i Fiikenes ClafTe. Af denne Un-
derfogclfe uddrager han Folgende: Det af ham opdagede Ve-
nefyflem findes hos alle Fifke, og vifer fig i difTe Dyr deels i

fm enkelte, deels i fm meefl udvidede Form. Derved begrundes

de tre Modificationer, fom Forf. antager og bevifer, at dette

Venefyftem undergaaer.

Den forfie Modification beftaaer deri, at de Vener, der

komme fra Huden og Muflderne af den mellemfle Deel af Fi-
fkenes Legeme, danne enkelte Stammer, der ad forfkjellige Veie

lobe hen til Nyrerne, og udbrede fig i farnme. Enhver af difle

Stammer er ifoleret, og kan sammenlignes med Portaaren.

Den har fme peripherifke Grene, som oprinde i Huden og i

Muiklerne. Difle ere af venos Befkaffenhed og tjene til at op-
lage Blodet^ eller at opfuge andre Partikler af de Dele, hvori

de tage deres Oprindelfe. Stammen lober, uden at forene fig

med nogen anden, til Nyrene, og udbreder fig i difle Organer.

At difle Grene ere af en arterios Befliaffenhed , bevifes længere

hen.
Halevenen , der optager Blodet fra den bagerfie Deel af

Legemet, gaaer hos de Filke, der have Venefyflemet udviklet

efter denne Modification, over i den egentlige Nyrevene, der,

ved at forene fig med Venerne af de indre Kjonsdele, danner
den nedre Htiulaare, hvorved Blodet fores umiddelbart hen til

Hjertet. Saaledes findes defte Venefyflem udviklet hos Slæg~
terne Ferca , Cyprinusj Clupea^ o. f. v.

Forf. anfeer denne Modification fom Grundtypen for

dette Venefyflem hos Hvirveldyrene, da de Vener, hvoraf det

fammenfættes, gjenfindes hos alle de Dyr, der have dette Ve-
nefyflem, og da de ovrige Modificationer fremkomme ved nye
Tilfælninger.

Saaledes opkommer den anden Modification , i det Hale-
yenen river fig los fra det almindelige Venefyflem, og, ifle-

delfor at gaae over i Nyrevenen, deler fig i tvende Slammer,

der gaae hver til fin Nyre. En Deel af de forhen omJalte en-

kelte Stammer forene fig med difle Grene, dog beholde de

ved den forrefle Deel af Legemet deres oprindelige Form, og

gaae fom enkelte Stammer til Nyrerne,



Den egentlige Nyrevene tager fin Oprindelfe i difle Or-
ganer, forener fig med Venerne af de indre Kjonsdeie, og
danner faaledcs den nedre Himlaare. >"

Denne Modilication er den almindellgfte lios FifkeneJ" I

Slægterne Jlaja , Cyclopterus ^ Gadus, Pleuronecies o. f. v.

kan man uden fynderiig Vanlkelighed underfoge dette Vene-
f3'^llem.

Den tredie eller hoiefle Udviklingsgrad eller Modification

af dette Venefyflem fremkommer i det Venefyflemet i den fo-

rcgaaende Modification erholder en nye Tilfætning. Halevenen
afgiver nemlig, lorend den gaaer hen til Nyrerne, en Green,
der gaaer til Portaaren, og ved den fores altfaa en Deel af

Blodet hen til Leveren. Den egentlige Nyrevene opkommer
fra Nyrerne, og forholder fig ganfke fom i den forrige Modi-
fication,

Denne Udvikling af Venefyfiemet er den fjeldnefle, ^der

findes hos Fifkene ; og Forf. liar hidindtil Jcun fundet den hos
Slægten Muræna og Lophius.

Efter faaledcs at have fremflillet dette Venefyflems Or-
ganifation hos Fifkene, fammenligner Forffitteren det med det

analoge Venefyflem hos Krybdj^rene og Fuglene, og vifer den
noie Overeensllemmelfe, der findes hos dilfe forfkjéilig& Dyr|,

i Heufeende til Udviklingen af dilfe Vener. I hvorvel den
forfle og anden Modification er egen for Fiflcene, gjenfindes

dog de Vener, hvoraf den fammenfættei hos Krybdyrene og
Fuglene.

Den tredie Modification , der forekommer kun hos nogle

faa Slægter blandt Fifkene, bliver den hyppigfie hos Krybdy-
rene. Den findes hos Batracierne, Saurierne og Cheloniern«
paa fanmie Maade udviklet fom hos Slægten l^opliias^- der
nærme Fiikene til den omtalte Orden af Krybdyrene. Hos
Ophidierne findes Syflemet udviklet paa famme Maade fom ho»
Slagten Muræna. >5vi'i c

Hos Fuglene finde* Venefyflemet h'geledes udviklet efter

denne tredie Modification, men hos difle Dyr begynder Over-
gangen til Pattedyrene , i det Laarven^n tildeels er forbunden
med den. nedre HuuJaare«
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Grundfypen for dette Venefyflem er derfor den famme i

difle forikjellige Klaffer af Dyr. Vener, der komme fra

Huud- og JVluIkelfyflemet af den raellemfte eller bagerfie Deel

af Legemet, gaae enten blot til Nyrerne eller til Nyrerne og

Leveren. Dille tvende Organer, men i Særdeleshed Nyrerne,

ere Centralpunctet for dette Syftem , hvis peripherifke Udbre-
delfe ligger i en flor Deel af Huud- og Mufkelfyflemet.

For tilfulde at udgranfke Beflemmelfen af dette mærk-
værdige Venefyflem, har Prof. Jacobsen fortfat fine Underfo-
gelfer i tvende forfkjellige Retninger, og deels fogt at opdage
det hos de mindre fuldkomne Dyr, deels eitergranlket Samme«
Oprindelfe hos Fofleret.

Et af Refultaterne , fora Forf. har fundet hos de mindre
fuldkomne Dyr, Bloddyrene (Molluikerne) nemlig, har han
allerede for tvende Aar fiden meddeelt SeKkabet. Han beviifle

da, at i det Organ, fom man kalder Kalkfækken [sacculus

calcareus)^ Urinfyren alfondres. Han aufeer dette Organ for

at være ligebetydende med Nyrerne hos de fuldkomnere Dyr.
Denne Gang meddeelte Forfatteren, at han har underfogt Ve-
nefyflemet hos Bloddyrene, og at han har fundet, at flore

Vener gaae til delte Organ. .;....

Hvad Underfogellen over Udviklingen af Venefyflemet
angaaer, har Fori. anfiillet den paa Fofleret af Fuglene og af

nogle Amphibier, og fundet at de laakaldte vasa omphalo-
meseraica flaae i noiefle Forbindelfe med dette Venefy-
flem , og derfor hore til de forfie Dele, der udvikles hos
Fofleret. Forf. oplyfie det med ilere fuldflændige Tegninger,
der hore til en færlkilt Afhandling, fom han agter at fore-

lægge Selfkabet.

Eller at have endt den anatomilke Underfogelfe, vifer

Forf. hvad Anvendelfe Zoologen kan gjore af de iiiciindlil fam-
lede Kjendsgjerninger, deels iil noiere at beflemme forfkjellige

Arter og Slægter, deels til at finde Overgangen imellem for-
Ikjellige Familier og Clafler, hvilket han oplyfer ved flere

Exempler.
1 Henfeende til den phyfiologilke Deel, indfkrænker Forf.

fig til at fremflille nye Beyifer, hentede af denne Underfogelfe
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over Fiikene, for derved at bekræfte de Sætninger, fom [han

udledede af fine Underfogelfer over Krybdyrene og Fuglene. .

Af Venernes Lob, af deres Forbindelfe, af deres tilta-

gende Storrelfe, alt fom de nærme fig til Nyrerne, bevifes :

i) At Blodet fra <\en meliemfle og bagerfie Deel af Legemet
forecf til Nyrerne.

Af Maaden , hvorpaa diffe Vener udbrede fig i Nyrerne,

af Oprindelsen af den egentlige Nyrevene og af Uringangene,

famt af de færdeles fmaae Arterier og diflbs Udbredning i Ny-
rerne fremgaaer :

3) At Venerne, der gaae til Nyrerne, foreflaae i Samme
Ur in affond ringer.

Hos de Slægter, hvor der findes en Forbindelfe mellem
Halevenen og Portaarefyflemet, bevifes og ved Anatomif^n :

5) At en Deel af Blodet fra Huud- og Miilkelfyflemet fores hen
til Leveren.
Endeligen underfoger Forf. de muelige Betingelfer, fom

kunne beilemme dette eiendommelige Venefyflems Udvikling,

og antager;

4) at en mindre fuldkommen Udvikling af Refpirations- og
Huudfj^flemet beflemmer Oprindelfen og Udviklingen af

dette Venefyflem.

ProfelTor og Ridder Orsfed forelagde Selfkabet Tid efter

anden en Række af Underfogelfer over Magnetismen, hvorved

der godtgjores at de magnetifke Virkninger frembringes ved

famme Kræfter fom de electrifke. Refultaterne af dilfe Under-
fogelfer har Hr. ProfelToren allerede bekjendtgiort. '

Doctor Zeise lod ved Selikabets Secretair det meddele

den mærkværdige lagttagelfe ; at et furt Salt af FItisfyre og

Potafke kan neutraliferes ved Boraxfyre. Forfatteren har pro-

vet og udviklet denne lagttagelfe ved mangfoldige og afvexlede

Forfog 5 men her maae det være nok at anfore, at Lakmus-
vand rodfarvet med det fure Flusfyrefalt, blandet i et putTende

Forhold med Lakmusvand, fom man ved liHat Boraxfyre lige-

ledes har rodiarvet, giver en biaae Blanding, fom om Syren i

befge de fammeiigydl© Vædfker var bleven ophævet ved et Æfk
(Alkali).
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ProfefTor Sihheni forelagde Selfkabet en genetiik Udvik-
ling af Begreberne Drivt og Lidenflkab . i ; en Afhandling fom
fnart vil blive bekjendtgjort. • v '

Af Hs. HoiærværdigUed Bifkop Munter , Storkors af

Dannebrogen, forelæiles en Afhandling, hvori Beflemmelfen
for Chrifli Fodfelsaar oplyfes af aflronomifke Grunde. Det er
bekiendt nok, at Sporgsmaalet om Chrifli Fodfelsaar igienneni
flere Aarhundreder har været Gienftand for de Lærdes Skarp-
findighed, og at de næflen alle deri komme overeens, at den
almindeligen antagne Tidsregning, fom for^r Navn af den Dio-
nyfifke, paa ingen Maade lader fig forene med <le Tiders Hi-
florie, i hvilken Chrifli Fodfel falder. Man er ikke enig om
Aaret da Cyrenius elier Qvirinus holdt den i Skriften omtalte
Beikrivning til Skat, og ligefaalidet om Aaret hvori Fferodis,
mider hvis Rcgiering Chriflus fo<ltes, endte fit Liv. Nogle an-
tage hans Dod at være indtruffen i Roms Aar yni andre 700,
dog Jiar det lidfie Aarstal de flefle Stemmer for fig. Mærkvær-
digt er det, at man ikke har fogt at hæve denne Tvivl ved en
Lnderfogelfe over de Vifes Stierne^ fom Matthæus i det andet
Capitel omtaler, og fom ligeledes omtales i det apokryphifke
Jacobs Evangelium, og af Calcidius, en platonilk Phiiofoph,
i et Commentar over Platos Timæus, faavel fom af Forfatte-
ren til Hermippus's Dialoger over Aflrologien. Uagtet denne
Stje,rne i den hellige Skrift kaldes ct^yjo formodede dog Forf.

allerede latnge, at liermed ikke meentes en enkelt Stjerne, niGn
den Conjunction af Planeter, fora efter Jodernes Aflrologie

holdtes for at være et Tegn for Meffias; thi i det Græfke fæt-^

tes ofte fltT';/' og a^povt ligefom i det lalinfke Stella og Sldus
i liinandens Sted, og i det Hebraifke bety<ler ogfaa DD'lD begge
iDele. Samme Mening har ogfaa den beromte Kepler allerede

for lo Aarhundrede fiden, i det Mindfle til Deels antaget. Da
han nemlig i Aaret i6o4 anflillede lagttagelfer over den Aflro-
nomerne ubekiendte Stierne , fom viffe fig i Slangeholderens
Fod, og efter 12 Maaneder atter und<lrog fig Aflronomernes
lagttagelfer, og paa famme Tid henvendte fin Opmærkfomhed
jjaa den flore Conjunction af Jupiter og Saturn , fom tillige

fandt Sted i famme Stjernebillede, og ikke for efter 800 Aar
/kulde gjentage fig, fandt han ved videre Beregninger, at famme

(lo)
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Conjunction maatte hare fundet Sted i det julianfke Aar 5g,
eller Roms Aar 747. Men han vifte at denne Conjunction

havde taget lin Begyndelfe henved den 22 Juli i Fifkene, hvor-
paa i det folgende Aars Februar og Marts Planeten Mars kom
til i famme Fifkenes Tegn, og fiden, efter Mars, Solen^ Ve-
nus og Mercurins kom til i Væderens Tegn , i Lobet af Marts,

April og Mai. Da han nu troede at den nye Stierne var den

famrae , fom de Vife hav<le feet, faa fatte han i Folge dille

Betragtninger Chrifti Fodfel i Aaret 748 eiter Roms Opbyggelfe.

Men uagtet difle den Hore Mands Beregninger ret vel ftenime

overeens med Tiden hvorpaa Chriflus maae være fodt, faa

kunde man dog uden Tvivl endnu fordre, at der med hiilorilke

Vidnesbyrd godtgiordes , at Jodernes faa længe nærede Haab
paa Meiffias, i hiin Tid var forbundet med Forventningen om
en Stiernes Tilfynekomft ; hvilket endog de Vifes egne Ord
hos Matthæus: "vi have feet hans Stjerne" fynes at antyde.

Ældgamle jodifke Boger tale ogfaa om en Stjerne, der fkulde

komme til Syne ved Meffiæ Ankomfl; men da de herom ikkun

tale i almindelige Udtryk, og intet befiemmer om Talen naar

den Ikal vife fig, rore difle endnu ikke Hovedfagen.
Derimod har Forf. fundet i Aharhanels Commentar over

Daniel j at Saturns og Jupiters ilore Conjunction i Fifkenes

Tegn af Joderne anfaaes for meget betydningsfuldt, og at den
havde funden Sted i Verdensaaret 2365, eller 3 Aar for Mo-
ses's Fodfel, og havde været Forbudet paa Ifraels Borns Vå--

frielfe af det ægyptifke Fangenlkab. Men da den næfte lig-

nende Conjunction, fom paa han^ Tid ventedes^ fkulde vorde
hiin ganfke liig, faa holdt han for at den fikkert lovede 16-

clerne deres Messias's Ankomfl.

At den jodifke Lærde forbigik de tre Conjunctfoner, fom
rare forefaldne fra Mofes's Tid til hans, begriber man let, da
efter hans Lære Frelferen endnn ei fkulde være kommen. Li-
gefaa lidet bor vor Overbeviisning om de aflrologifke Menin-
gers Falfkhed holde os fra at underkalle de egentlige Kjends-
gierninger, fom oplyfe denne Sag, en noiagtig Underfogelfe.
Uagtet de mange fammenflodende Bekræftelfer for hans Mening,
anfeer Forf. dog ikke Underfogelfen for endnu at være fluttet;

men ojifordrer deels Aflrpnomerne til en Ikarp Beregning af
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Tiden hvorpaa den omhandlede Conjunction indtraf, deels an-

dre Lærde til at optoge om man ikke jfinder den Mening, at

Jupiters og Saturns Conjunction i Fifkenes Tegn fkulde være et

Forbud paaMeffias, hos ældre rabbinike Skribenter end Ahar-
hanel^ fom levede i den fjdfle Halvdeel af det i5de Aarhun-
drede. At de Ældres Taushed dog ikke kunde være et Beviis

mod Meningens Ælde er i ovrigt aabenbart, da man i faa lioi

Grad holdt ilige myflilke Videnfeaber hemmelige.
ProfefTor Olufsen forelagde Selfkabet den i den philo-

fophifke-hiflorifke Afdeling af difle Skrifter trykte Afhandling, om
hvad man i ældre Tider har forflaaet ved den Jordinddeling,

fom i de gamle Love og mange andre ældre Skrifter kaldes Bool.

ProfefTor Ramus forelæfle Selfkabet en Afhandling om
de ældile danfke Mynter fra Knud den Stores til Kuud den
Helliges Tid , fidile medinfluttet, af hvilken lidfie Konges
Mynter en fuldflændig, fyflematifk ordnet Fortegnelfe tilfoies.

Denne Afhandling er indfort i disfe Skrifter.

I Anledning af de af Selfkabet for Aaret 1820 udfatte

Priisopgaver var ikkun indkommen et Skrift, nemlig over det

Sporgsmaal: "Er Magnetnaalens Inclination og Intenfitet under-
kaliet faadanne daglige Variationer fom Declinationen? have
de ogfaa længere Perioder ligefom denne, og kan man be-
ftemme diffes Grændfer?" Afhandlingen fom er fkreven paa

EngeHk og har til Motto: Haunia, indeholdt ikke saa grun-
dige Underfdgelfer at Selfkabet kunde tilkiende den Premien.

Fra Maj 1821 til Maj 1822.

\ det Tidslob, hvorfor her aflægges Regnlkab, har Sel-

fkabet tabt tre værdige Medlemmer, i det Doden berovede os

de almeenhædrede Mænd:
Hs. Excellence Admiral Baltazer TFinterfeld , Ridder af

Elephanten , Storkors af Dannebrogen o. f. v.

Etatsraad og ProfefTor ji. Kali ^ Ridder af Dannebrogen.

k^ Hs. Hoierværdighed Bifkop Fabricius, Ridder af Danne-
brogen.

(10*) i^^
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Til uflenlandlke Medlemmer har Sellkabet i samme Tidslob

optaget:

Hs, Ex. Sergius v. Oiiwarojj\ Rus. Keis. virkelig Stats-

raad, og Prtefes lor det Keis. Videnfkabernes Acade—
mie i Petersborg.

Joseph V. l£amniei\ Keiserlig Kgl. Hofraad i Wien.
Proieflbr i?/7»a/^, Seerelair for det Kgl. JBerliiitke Vid. Aca-

demies pliyfifke ClafTe.

Dr. Brewster , Secretair for det Kongel. Videnlkabernes

Sellkab i Edinburg.

Statsraad og Dr. Med. Brera, Secretair for det Keiferlige

Videnlkabernes Inflitut i Overitalien.

Den de tvende foregaaende Aar omtalte geodætifke Opgave
er atter af Prof. Thune bleven behandlet, men denne Gang med

den Modification, at af Azimutherne: n et cl a, . . . .

AU _,IV
for de geodætilk korlefle Linier : 2 2 2 2
ikkun det forfie, nemlig cc , tænkes givet^ og ifledenfor de ov-

rige de Vinkler anfees fom bekjendte, hvilke 2 2 2 2 . . . •

danne med hinanden. Da Formlerne blive vidtloUige, maae
de fees i Afhandlingen felv, der giver det dobbelte praetiike

Refultat: af geodæliflce Data allene at finde baade Jordklodens

Skikkelfe og Steders Beliggenhed paa Jorden.

Den Deel af Naturvidenlkaben, fom lærer os at læfe

Jordklodens Hiflorie, i dens Bygning og i Levningerne af dens

Frembringelfer, og faaledes fkue tilbage i Tidsaldre, der enten

ere gaaede foran Menneikellægtens Tilværelfe , eller hvorom
intet er optegnet i den fkrevne Hiflorie, er viflnok en af de

meefl tillokkende, men ogfaa en af dem , livori Indbildnings-

kraften oitefl har forvildet fig. Det er glædeligt at fee hvorle-

des en grmidigere Underfogelfe af Dyrenes Knoggelbygning alt

mere og mere bidrager lit til at udvide eller berigtige vore
Kundfkaber i denne ulkrevne Hiflorie. Naturligviis maa man
onfke at ethvert Lands Jordbund i denne Henfeende underfoges,

og de vigligfle fundne Kjendsgjerninger olfentliggjores, paa det

at vi faa meget muligt kunne famle Materialier .til deraf engang
at danne en Overligt over Dyrenes Udbredelfe paa Jordkloden
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i de fvunclne Tictcr. ProfefTor Reinhardt har givet os et faa-

dant Bidrag for vort Land, ved at forelægge Sellkabet en Be-
retning om de i Danmark fundne Levninger af Elsdyr. Difle

Lovninger ere opgravne af Torvemofer. Efter Craniernes og-

Hornene.< Dannelf'^ og Udmaalninger , have diflTe Dyr liverkeii

i Form eller Slori'elfe afveget fra de nuværende, Iivilket en
kort Befkrivelfe over de til det kongelige naturliillorifke Mufæ—
mn indfendte og der opflillcde Stykker vifer. Af difle er et

iiæflcn ganike fu idflændigt Cranium og et andet noget beflvadi-

gtt, begge med Horn, opgravede paa- Bornholm j tre Elsdyrs

Horn ere fundne i Sjelland og et i Fyen.
Samme Medlem har dgfaa forelagt Sellkabet nogle Under-

fogelfer over Venernes Gang i Fifkenes Svommeblærer , hvor-
ved det fynes at udvife fig^ at Venerne fra de med Kjertel

forfynede Svommeblærer gaae til Portaarefyflemet , men at

derimod de Vener, der komme fra Svommeblærer uden Kjer-
tel gaae til Huulaarefyilemet.

1 en af de foregaaende Aarsberetninger have vi havt Lei-
lighed til at meddele en mærkværdig Anvendelfe af Chemien i

Anatomien, i det Profeflbr Jacobsen havde godtgjort, at den
saakaldte Sacculus calcareus hos Sneglene indeholdt en bety-
delig Mængde Li^rinfyre , hvoraf det da var let at flutte fig til

dette Organs Betydning. Dette Medlem har nu atter benyttet

famme chemifke Fremgangsmaade til at afgjore en anato;nilk

og physiologiik Tvivl.

Han har nemlig meddelt Sellkabet en Underfogelfc af den
Vædlke fom findes i Fuglens Allantois.. Meningerne oiii dette

Organs Beflemmelfe ere endnu deelte, i det nogle Phyfiologer

antage, at den deri indeholdte Vædlke er af den Belkaffenhed

at den atter kan optages og tjene tif Næring, andre at den
affondres af Nyrerne , er Urin, og allfaa et Excrement.

Dzoiidi , Labillardiere og Desaigne have analyferet Aen
Vædfke der findes i Allantois hos Pattedyrene og beviifl at den
er analog med Urinen j men da Urinen^ felv af nyfodte Pat-
tedyr, indeholder kun faae Dele, der egentlig charakteriferer

famme, kunde man endnu have nogen Tvivl om den Vædfke
der indeholdes i deres Allantois virkelig var Urin.
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Unrlerfdgelfen af Vædlken i Fuglenes Allantois og af de

Sammenhobninger, der findes i famme, afgiver et nyt Beviis

for de anforte Phyfiologers Paaftand.

Denne Vædfke fom i de forfie Dage af Udrugningen er

klar, bliver derefter mere feig og flimaglig; hvide Sammen-
hobninger fvomme i famme, dille tiltage i Mængde og nu for-

fvinde de vandagtige Deele, faa at man i de lidfie Dage af

Udrugningen finder i Allantois en betydelig Mængde af dilTe

Sammenhobninger indhyllede i en tyk og feig Sliim.

Ved den Underfogelfe Prof. Jncobseii har foretaget af

denne Vædlke, er han bleven overbevifl om, at den allerede

i de fdrfle Dage indeholder Urinfyre, og at de omtalte Sam-
menhobninger beflaae af denne Syre i Foreening med Ægge-
hvideflof, hvoraf man maa flutte, at denne Vædfke er Urin.

Ved Belkaffenheden af denne Vædfke og ved Underfogelfen af

Nyrernes Udvikling hos Fuglene, foger Prof ./. at bevife at

Nyrerne ere de forfie Organer der hos Foflret træde i Virk-
fomhed , og da Secretionen i famme , efter hans foregaaende

Underfogelfer, hos Fuglene, Krybdyrene og Fifkene betinges

af Vener, flutter han atter at Venefyflemet afgiver en af de

iorfle Betingelfer for Foflerets Liv og Udvikling.

Profelfor og Ridder Orsted har fortfat fine galvanomag-
netilke Underfogelfer. Han har deels foreviifl Sellkabet de

mærkeligfle nye Forfog i denne Matet'ie, deels fogt at berig-

tige de forlkjellige Theorier, man har udtænkt, for at for-

klare de galvanomagnetifke Virkninger; men for faa vidt dille

Meddelelfer kunde liave mere end Tidens Interresse, onfker

han, dog ikke at offentliggjore dem, for han kan fremlægge
et florre fammenhængende Arbeide over Electromagnetiimen.
Her bliver derfor ikkun at anfore en ny Anvendelfe af

Electromagnetismen, der maafkee kunde give Middel i Hæn-
derne til en heel Række af Galvanifk - chemifke Underfo-
gelfer. Som bekjendt har Zaniboni fundet al: man kan fam-
menfælte en galvaniik: Soile af to Materier, en fafl og en
flydende, naar ikkun det fafle Legem er faaledes dannet, at

det paa den ene Side frembyder en meget florre Beroringsflade

med Vædiken end paa den anden. Difle toledede Soiler have
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en meget fvag Virkning, og felv de hieefl ovede Experfmen-
tatorer have fundet Vanllceligheder i at faae regelbundne Virk-
ninger deraf. Galvanomagnetismen opfatter denne Gjenfland i

fin ilorfle Enkelthed. To Strimler Zink, af ulige Brede vifer

denne Virkning, ved Hjelp af (\cn galvanomagnetifke Multi-

plicator. Naar man forbinder hver af difle Strimler med en
Ende af Multiplicatorens Traad, og inddjpper dem paa lige

Tid i en fortyndet Syre, faa fættes Redlkabets Magnetnaal
ftrax i Bevægelfe. Den fmalelle Strimmel virker i Kjeden foni

Zink, den bredefle fom Kobber. Da hvert Punkt i den fmale

Strimmel maa lide en llorre Indvirkning end hvert Punkt i den
bredere, naar Ligevægt (kal opnaaes, faa fees at det flærkefl

angrebne af to Metalllykker virker, fom det llærkefl angrebne
af to uensartede Metaller, der bringes i Kjeden. Det famme
viifte fig, naar man brugte to lige Zinkflrimler, men dyppede
det ene tidligere i Vædlken end det andet; det lorfl inddyp-
pe€le, fom altfaa havde lidt den Ilorfle Indvirkning forholdt

fig fom det brændbare Metal. Heraf folger da at intet Metal
kan oplofe fig i en Syre, uden at der allerede begyndes en
galvanifk og magnetifk Virkning, endog blot ved den Omflæn-
dighed, at Inddypningen og Virkningen ikke paa famme Tid
kan finde Sted paa alle Punkter. Selv Kryflallerues Form er-

holder ved dilTe Forfog en chemilk Betydning.

Samme Medlem havde for nogle Aar fiden forelagt Sel-

fkabet nogle Forfog over Vandets Sammentrykning, hvorved
han havde viifl at denne lader fig udfore med langt mindre
Kraftanflrængelfe end man almindelig troer, naar man ikkun

gjor Anvendelfe af den bekjendte Grundfætning, at det Tryk,
fom udoves paa en liden Overflade af en indfluttet Vædike,
virker derpaa, fom om en lignende Kraft anvendtes paa en-
hver lige faa flor Deel af dens Gverilade. I Folge heraf brugte

han til Vandets Sammentrykning en viid Mesfingcylinder, paa
hvilken var fkruet en snævrere, hvori et Stempel kunde be-
væge fig. Han kunde derfor med en liden Kraft gjore Van-
dets Sammentrykning ligefaa kjendelig , fom Ahich og Zimmer-
mann med deres mange hundrede Pund. For at bedomme
Storrelfen af den anvendte Kraft, benyttede han et Ror med
Luft, fom ved Qvikfolv var fpærret, men fom igjennem dette
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modtog det Trylc, 'fora anvendtes paa Vandet. Da vi nu vide

at Luftens Sammentrykning forholder fig fom de famnientryk-
kcnde Kræfter, faa var det let af denne at beregne det anvendle
Tryk. Men uagtet den flere Styrke, man havde givet det

Mesfingkar, hvori Vandet rammenlryktes, var det dog muligt

at dette Kars Sider havde givet efter; faa at man ikke havde
maalt Vandets Sammentrykning alene, men en fannnenfat Virk-
ning af* denne og af Karrets Udvidelfe. Hertil korn, at man
faa lidet i difle Forfog, fom i nogen af de tidligere, Cantons
undtagne, havde holdt Regning over Varmens Indflydelfe, hvil'-

ket dog var faa meget mere nodvendigt, fom det lod fig tænke
at Sammenpresningen felv kunde være ledfaget af Varmeudvik-
ling. De fkjonne, men alt for ofte overfeete, Cantonfke, Forfog,
vare anflillede formedelft Trykkene af fortyndet eller fortættet

Luft. Men da. Luftens Sammentrykning og Udvidelfe altid er

ledfaget med en betydelig Forlioining eller Nedfættelfe i Var-
'tncgraden, faa kunde man Jet nære den Frygt,. at den ellers faa

fkarpfindige Fxperimentator kunde være bleven fkiiifet ved denne
Jnddydelfe. Han angav nemlig Vandets Sammentrykning ved
et Tryk af lige Storrelfe med Atmosphærens , til lidet mindre
end 4§ Hundredetufinddele af dets Rumfang, hvilket ikkun er

T af den Sammentrækning fom i Grads (Hundreddeeling) Af-
kjoling kunde frembringe, naar man arbeider ved Middeivarme^
Derimod beholdt Cantons Forfog det afgjorende Fortrin for de
nyere, xler tilde.els havde fortrængt dem., at de ere anflillede

faaledes at Siderne af det Kar, fom indijuttcr Vædfken , ikke
blot indenfra lider famnje Tryk fom Vædfken, men ogfaa uden
fra; faa at Trykket ikke kunde forandre Figuren eller Storrel-

fen af det Kar, ho& CajiLon det Glasror, der optog Vædlken.
1 de nyefle Tider har den fkarpfindige Parhins , fom vi fkylde
Sidrographiens Opdagelfe, anflillet Forfog der have den fidfle

Fordeel tilfælles med Cantons, i det han nemlig indflultede det
Metalror, hvori Vandet fkulde fummentrykkes, i Vand, paa
hvilket han lod Trykket virke. Hans fkarpfin digt udtænkte For-
fog ville altid beholde et betydelig Værd, da de ere anflilhde

nied en Kraft der fielden llaaer Fxperimentaloren til Xlaadig-

h(^d, nemlig et Tryk, der var et Par hundrede Gange fldrre

eud AlmofpJiærensj men Sporgsmaalene om Varmeudviklingen
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endnu ubefyarede. Forf. flræbte derfor at udfinde et Redfkab

,

der tillod en noiagtig Udmaaling af de Sammentrykkende Kræf-
ter, faavel fom af Vandets Sammentrykning, og hvorved tillige

Varmeforlioldene paa det ikarpefte kunde efterfpores. Det Vand,
fom fkal fammentrykkes , er indiluttet i et Glasror, der omtrent
kan modtage 4 Lod Vand. Delte Ror er neden lukket, men
ender fig oven i et meget fnævert 52 Linier langt og calibreret

Ror, faa at det kan betragtes, iom en Flafke, med en iang
haarrorfnæver Hals. Oven ender lig Halfen i en liden 2 Li-
nier viid Tragt. I Flafken gaaer 709,48 Grammer Qvikfolv;
men det Qvikfolv fom udfyldte en Længde af a4,6 Linier i det

fnævre Ror veiede ikkun 96 Milligram. Hvilket for een Linies

Længde giver 35 Timilliondele eller noiagtigere o,ooooo55oi af

det Hele. jMan opvarmer nu Flafken ved at holde den i Haan-
den ganfke lidet, om mueligt neppe i Grad (Hundreddeelning)

,

og gyder en Draabe Qvikfolv i Tragten. Ved den paafolgende
Afkjoling vil delte derfor tildeels drage fig ned i Roret, og
fperre Vandet. Sætter man nu denne Flalke i en ftærk Glas-
cylinder fyldt med Vand, og oven forfynet med et Pomperor,
hvori et Stempel kan bevæges ved Hjelp af en Skrue, og ud-
over man nu, formedelfl dette Stempel et Tryk paa Vandet
i Cylinderen, faa vil dette virke paa Qvikfolvet i Tragten, og
derfra fortfættes til Vandet i Roret. Sammentrykkes nu Van-
det, faa maa Qvikfolvet flige ned; hvilket ogfaa Forfoget vi-

fer. For at maale hvor flor Sammenlrj^kningen er, befæfles

Flalken i en Fod, der bærer en Maaleflok, fom er inddeelt

indtil Fjerdedeelslinier. Til Maalningen af Trykkets Storrelfe

fættes paa famme Maaleflok et oven lukket calibreret Glasror

fyldt med Luft ,' hvis Sammentrykning lærer os Storrelfen af

den trykkende Kraft. Varmeforandringerne fees let paa Fla-
fkens fnævre Hals felv, bedre end paa noget Thermometer; thi

en Opvarming af 1° (Hundreddeelning) bringer Vandet til at flige

37 Linier, naar dets Varmegrad omtrent er i5 Grader: ved en
betydelig florre eller mindre Varmegrad vil det naturligviis

flige mere eller mindre for et Tillæg af een Grad. Da man
paa Maaleflokken har Inddeelninger indtil 5 Linie, og let kan
flcionne Forandringer af i Linie, faa kan en Forandring af iégr

(11)



Grad ikke undgaae Iagttagerens Opmærkforalied , og fclv 535 er

ikke vanfkelig at opdage. I ovrigt behover det vel neppe at

fiae«, at den Varme, hvorved man bpgypder at experimentere,

maa beftemmes ved Thermpnieteret. Saa fnart man ved Stem-

pelet har udovet det tilfiglede Tryk paa Vandet, og optegnet

hvor meget Qvikfolvet er fteget ned i det fnævre Ror, og

Vandet er ileget op - i det , fom er fyldt med Luft , ophæver

man ftra^f igjen Trykket. Man vil da finde at Vandet naillen

altid driver Qviktolvet lidet hoiere op i det fnævre Ror end

det flrax i'or Experimentet flod. Naar^ man udlorer Experiv

nientet med Hurtighed, og ikke flere Tilfkuere nærme fig det,

udgjor Forlkjellen mellem forfie og anden Stilling fom oflefl

ikkun I Linie ^ dog ikke.ganfke fieldent 4 Linie. I forfie Til-

fælde har Vai-meforandringen været mindre end 200, i fidfle

mindre end t^o Grad. Ved en langfommere Fremfærd gaaer

yei Forlkjellen til i ja til en heel Linie. I ethvert Tilfælde

bor man tage Middeltallet af de to Stillinger. Ved en lang

^ække af Forfog, hvoraf de noiagtigfle ere anflillede ved i5

til 16°
, har Virkningen af et Tryk faa flort fom Atmosphæ-

rens givet e-n Sammentrykning af 45| Milliondele af det farn-

mentrykte Vands Omfang. Forfkjellige Tryk, fra i indtil 5

Atmosphæres Tryk blevo anvendte, hvilke flommede overeens

i at vife, at Saminentryhniiigei'ue forholdte sig som de sain-

meIltryI-Lende Kræfter, hyilket Forf. ogfaa havde ndledet af

fine tidligore Forfog, hvori dog det indfluttende Metals Udvi-

delfe oglaa havde juedvirket, og folgeligen ligeledes maa have

forholdt fig, fom de fanunentrykkende Kræfter.

At ingen Varme udviklede i's^' ved Sammentrykningen,

fyiies at kunne fluttes deraf, at Vandets og Qvikfolvels Grændfe

næflen konnner til det fainme Punkt igjen efter Sammentryk-

ningens Ophor. Den bemærkede JioiH ubetydelige Forandring

i Varmen maa anfees fom en nodvendig l'olge at den Beroring

der er uadfkillelig fra Exjierimentet , og Nærheden af Experi-

mentalor under lagltagelfen. Selv efter et Tryk af 5 Atmos-

phærer var Varmeforandringen ikke s^p Grad; og ordenlligviis

hverken ftorre ell^r tnindre, end naar ikkun een AtmosphæreS

Tryk var brugt. Da inftU imidlertid kunde tænke fig, at Ud-
videlfen eftev Trykket^ Opl^or kupde, tiUntetgjore den ved
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Sammentr3^kniiigen frembragte Varme, faa bley et Breguetsh
Methallhermometer, paa hvillket en Forandring af jo Grad let

vilde have været bemærket, fat i Vandet i Cylinderen, og
dette vmderkaftet den ilærkefle Sammentrykning vi kunde til-

veiebringe , uden at det angav Spor af Varmeforandring.
Overeensflemmelfen mellem difle Forfog og de Can-

tonske er virkelig mærkværdig. Den engelfke Phyfiker fik ved
64° Farenheit :::= i5i® (Hundreddeelning) en Sammentrykning
af 44 Milliondele for een Atmosphære, og ved 34 Farenh. -—

-

li (Hundred.), 49 Milliondele. Delte ellers uventede Udfald
lader fig let forklare af Varmevirkningernes Uliighed; men man
feer at det til ingen af Siderne fjerner fig betydeligt fra den
nye Bellemmelfe nemlig 45§ Milliondele. Ved et nyt Exemplar
af Inllrumentet har Forf. endog faaet 44§ Milliondeel der næflen
flet ikke afviger fra det Refultat Canton fik ved famme Varmegrad.

Det nye her befkrevne Inflrument lader fig bruge til

mangfoldige andre Underfogelfer over Vædfkernes Sammen-
trykning, men fom Tiden endnu ikke har tilladt Forf. at anftille.

Chemien har nu i adfkillige Mennefkealdre, men ifær i

den fenefle, overrafket os ved Opdagelfen af vidtomfattende

Naturlove, nyé Grundflofler, og flore Anvendelfer, og det kan
ikke være andet end, at faadanne ifær maa tildrage fig Fleer-
hedens Opmærkfomhed ; men ved Siden af dille glimrende Be-
rigelfer vinder Chemien paa mange Punkter en ikke mindre
vigtig eller mindre let erhvervet Udvidelfe, ved Opdagelfen af

nye betydningsfulde Forbindelfer mellem bekjendte Grundftof-

fer. Saalænge man ikkun kjender et Stof i en indfkrænket

dalTe af Forbindelfer, har Læren derom ordentligviis ingen

vidtomfattende Indflydelfe paa Videnlkabenj for faavidt det der-

imod lykkes at finde Kunflgreb til at bringe et Stof under de

raeefl forfkjellige Forbindelfesformer, danner Læren om dette

ene Stof ligefom et Billede af hele Videnfkaben, og kafler

faaledes et nyt Lys derover. Endnu er ingen Menuefkealder

forloben fiden den Tid da man ikkun kjendte to Iltningsgrader

(Oxydationsgrader) hos Svovlet, een Brintningsgrad (Hydroge-

nationsgrad) og et lidet Antal af Metallernes Svovler {^Sulphu-

rater), uden at kjende Maaden hvorpaa de vare fammenfatte.

I vor Tid kjende vi fire Iltningsgrader af Svovlet, to Brint-

di *)



LXXXIV

ningsrader, næflcn for ethvert Metal to eller flere Svovlings-

^rrader af beftemte Sammenfætniiigsforhold; og dertil endnu et

Kulftoffvovle , et Kulqvæliloffvovle^ to Chlorinfvovler o. f. r.

Det er imidlertid ikke Mængden afdifle Forbindelfer , men den

Kjæde af Forbindelfesordner , de fremflille, der udgjor det

Mærkværdige heri. Naar vi f. Ex. kjende fire Iltefyrer, to

Brinlefyrer, to Clilorinfyrer af Svovlet, og desuden fee at ad-

{killige af dets Metalforbindelfer indgaae Forening med Ilter,

fom om de vare Syrer, fliulde vi da ikke haabe engang ved

denne ilore Exempelfamling af Syrer, at ledes til en dybere

Indfigt i Syrernes egen Natur? Profeffbr Zeise har ved en Sellka-

bet tilflillet Afhandling, over Svovelkulftoffets Forbindelfer med
Æalceiie (Alkalierne)

,
paa en lærerig Maade fortfat disse Opda-

eelfer. Den Vei han har fulgt for at komme til fme Opdagelfer',

vil man fee af en udforlig Afhandling i den naturvidenfkabelige Af-

deeling af dilTe Skrifter.

Doctor Medicinæ Gartner forelagde Selfkabet en anato—

mifk Befkrivelfe over 'ii ved nogle Dyrarters Uterus underfdgt

glanduloft Organ, fom er indfort i dille Skrifter.

Hs. Hoiærværdighed Bifkop iifc/wwfer, Storkors af Danne-
brogen forelæfle en Afhandling om nogle Sardifke Idoler, af

hvilke Hr. Jac. Keyser, ProfefTor ved Univerfitetet i Chriflia^

iiia, havde medbragt ham Afbildninger i brændt Leer. .j

Denne Afhandling er allerede trykt under folgende Titel:

Sendfchreiben an den Herru Geheiinen Hofrath und Profeflbr

D. Friedrich Creiizer iiber einige Sardifche Idole (Kopenhagen

i82ii) med tvende Kobbertavler fom foreflille Idolerne.

Coiiferensraad,og Ridder Schlegel forelagde Selfkabet Be-
gyndelfen af en Underfogelfe, hvis Formaal er, at godtgjore, at

de flefle Retsnormer hos de gamle Danfke have deres Udfpring af

Folkevillien, og ikke, fom adfkilh'ge Skribenter baade her og

udenlands have meent, lade fig udlede af de regjerende Fyrflers

vilkaarlige Bud. Man maa, bemærker Forfatteren, ikkun lidet

kjende Oldtidens Tænkemaade, naar man vil paaflaae at Retsfæd-

vanerne ikke hos dem fik forbindende Kraft, derfom ikke en
formelig Lov fladfæflede dem. De ved Folkevillien efterhaanden

indforte R<"tsnormer have det Fortrin fremfor de ovenfra givne,

at de nodvendigviis fammenflemme med Folkets eiendommelige
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Characteef og Vilkaar, at deres Værd er fladfæflet ved lang Er-
faring, og at de, ved at være overantvordede fra Slægt til Slægt,

erc laa aldeles indflettede i Folkelivet, at de ikke kunne blive
nogen Borger i Staten iibekjendtof Eiter at have forudlkikket
difle Bemærkninger, fom en Indledning, vifer han, at det laae i

den nordifke Folkefriheds Væfen at Retsnormer dannedes deels
ved Privates, deels ved valgte Dommeres frie Virkfonihed.
Hermed nægtes dog ikke, at jo ved færdeles Leiligheder, hvor
Utilflrækkeligheden af de gamle Retsfædvaner viifle fig, iorme-
lige Love gaves; men faalænge ingen fkriftlig Oplegnelfe fkilte

dem fra hine Vedtægter, fammenfmæltede de enten med dilles

Maffe, eller gik i Forglemmelfe , alt efter fom de paffede med
Folkets Tænkemaade og Sæder, eller flode i Strid dermed.

I den Deel af Underlogelfen, fom alierede er forela^^t

Sehkabet, vifes alt dette næ'rmere, for vort Folks heroifke
Tidsalder og under Hedenikabets Indflydelfe. Kilderne til

Kundlkaben om denne Tidsalder flyde, fom bekjendt ikke ri-
gelige. Saxo er den fornemile, men maa bruges med Critik.

Man vilde fikkert feile meget om man uindfkrænket antog de
beflemte Angivelfer, i Folge hvilke han tillægger en beftemt
hedentk Drot denne eller hiin Lov ; men naar han tillægger en
hedenfk Drot den, maa han unægtelig have anfeet den ældre
end Chriflendommen ; og heri kunne vi folge ham , ifær naar
den anforte Lov flemmer med Folkets daværende Standijunkt
og træffes i andre nordilke Folks Lovfamlinger

, eller i de
ældfle Islandlke Sagaer. At Saxo derimod ved flere Leili^^heder
har forvandlet en gammel Vedtægt til et formeligt Lovbud
godtgjores ved flere Exempler. Mærkværdige ere ogfaa nogle
gamle Documenter forfattede forend Vedtægterne opfattes
ikriftligt, og fom vife at adfkillige Danflce Retsbeflemmelfer
fom vore Lovhiflorikere have tillagt fenere Konger, flcyldes

Oldtidens Selvlovgivning. Ogfaa fremmede Skribentere fra
Oldtiden, naar de have havt god Leilighed til at kjende de
Danfkes Retsfliikke, f. Ex. wÉdam af JBremen, fortjene at raad-
ioresj heller ikke maa det Lys forfmaaes, fom kan erholdes
af de gamle Love, fom tillægges Nordboer, der have nedfat
fig i fremmede Lande, eller af Annaliflernes Beretninger om
deres færdeles Vedtægter, f. E. i Anledning af JNormannerne.
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Fra de ældfle Tider af liar Lovkyndiglieden over hele
Norden beflaaet i Kundflcab om vifle Formalier, hvilke paa
det flrængcfle maatte iagttages , faa yel ved Contracters Afflut-

niiig og Retshandlers Stiftelfe, fom ved Rettergangen. I denne
Hcnfeende opdage vi en mærkelig Overeensflemmelfe imellem
vor ældfle Lovkyndighed og de gamle Romeres, forend deres
jus Quiritiujn forvandledes til et jus Gentium. En lignende
har den med de nuværende Britters. En noiagtig Kundlkab
om diffe Formalier er aldeles nodvendig, for at fætte fig ind
i vor Oldtids Retsforhold. De Islandfke Sagaer , faalom Nials

og Egils Sagaer give os en levende Befkuelfe heraf. Kong
Eriks Sjellandfke Lov har gjemt os adlkillige faadanne Forma-
lier. Den Jydfke Lov indeholder færrefl deraf, fordi den
virkeligen er en ovenfra given Lov, og ikke, fom de andre,
blot en fladfæflet Samling af Vedtægter. Da affagte Domme
vare en Kilde til al Ret, faa bevaredes de noie i Hukommel-
fen, for at tjene til Rettefnor i paakommende Tilfælde; og
Kongerne tilegnede lig, fom vi lære af Vitherlagsretten, i van-
fkelige Tilfælde ikke den Myndighed at afgjore hvad der fkulde

gjelde, men raadforte fig med erfarne Mænd om hvorledes det

tilforn havde været. Da mange af Oldtidens Retsbegreber ud-
trykkes i Tankefprog, faa fortjene diffe mere Opmærkfomhed
end man fædvanlig fkjænker dem. I Lovfamlinger, i Sagaer,
i mundtlig Overlevering have vi endnu mange af dem. De,
fom i en lang Tidsrække ikkun gik fra Mund til Mund, ere

fiden blevne optegnede, men og blandede med yngre, hvorfra
de ofte ved en vis Takt udfindes. Mange af dille Tankefprog
have været almindeligen gængfe i hele Norden, andre ere egne
for Danmark; hine udtrykke for det mefle almindeligere Sæt-
ninger, almindelig Folkeerfaring, diffe have derimod noget
mere vilkaarligt og fledegent. I dille Tankefprog, fom i de ældfle

Formularer, herfker en vis Poefie, ikke blot i Indhold, men og-
faa i Formj blandt andet forekommer Bogflavrimet meget deri;

ncppc blot med betænkt Henfigt at indpræge, dem i Hukommelfen

,

men fandfynligviis meget meer i Folge den indvortes Sammen-
liæng mellem Tankeforbindelfen og Udirykket, en Forbindelfe ^

fom altid flærkefl aabenbarer fig i Mennelkeflægtens Ungdom.
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Ffatsrnad Engehlqft forelæfle Selfkabet et Mindefkrift over

Selfkabels afdode Medlem, Etatsraad, Profeflbr og Ordenshiflorio-

grapli Ahrah. Kali , i hvilkel han foger at fremftille Hovedtra:;k-

keiie i den Afdodes Charaeter fom Videnfkabsinand , Borger og

Mennefke, og at fkildre, hvad og hvorledes han i enhver af difle

Egenfkaber har virket og gavnet. Delte Mindefkrift vil udkomme
i Samling med flere Stykker af og om A. Kali.

Profeflor Olufsen fremlagde for Sellkabet Fortfættelfen af

Bidrag til Oplysning om Danmarks indvortéé Forfatning t de
ældre Tider, især i det trettende Aarhundrede i 4 Afhandlinger

om ^^Mark Guld- og Mark Solv - Jorder, om Oprindelfen til de nu
i Danmaik værende ode Jorder, om adfkillige misforflaaede Steder

i //^a/£/^;/i«r den Andens jydfke Lov og om Danmarks Bebyggelfe

og Opdyrkning", hvilke alle ere indforte blandt de hiilorilke Skriv-

ter af denne Samling^^^^^,^
i

Den geograplilske Landmaalning.

I det lange Tidsrum fom Danmarks geographifke Opmaal-
ning og de derover udgivne Korter liar medtaget, er dette Arbeide,

under Selltabets Overopfigt og forfkiellige dertil udnævnte Mænds
Ledning, blevet udfort efter famme Plan. Imidlertid havde alle

de Videnlkaber og Kunfler, fom have Indflydeife paa dette Slags

Arbeide, ifær i de nyere Tider giort belydelige Fremfkridt. For-
nemmeligen er den Kunfl at fremflille Egnenes BeikafFenlied paa
Korterne bragt til en for ukjendt Fuldkommenhed. Selfkabet be-

flemte iig derfor til at lade fine Korter over Holfleen udarbeide ef-

ter en nye Plan , og at belroe Udforelfen deraf til fil Medlem Pro-
feflor og Ridder //. C. Schumacher, fom ved den ham allerede

paalagte Gradmaalning i Holfleen og Opmaalning af Lauenborg
havde lignende Forretninger i famme Egne, og hvis udmærkede
Indfigter og Obfervatorduelighed lade vente noget Fortrinligt af de

under hans Ledning foretagne Arbeider. For at udfore denne
Henligt udfordredes betydeligt forhoiedeUdgi vier, men hvortilHans

Majeflæt Kongen , allid befielet af den famme ophoiede Kiærlig-

hed for Videnik aberne, rakte gavmild Haand.
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I det Tidslob, fom omfattes i nærværende Over%t, har Sel-
fkabet bekjendtgjort et Generalkort oyer Norrejylland. Dette var
allerede begyndt for mere end lo Aar fiden, og havde i fit fdrfle
Anlæg adlkillige Ufuldkommenheder, hvorhos det ved Kobber-
flikker Angc4os lange Svagelighed , og fiden paafulgte Dod baade
var bleven opholdt, og i Stik mindre vel udfort. Men uagtet det
ikke opfyldte de Fordringer^ man kunde gjore paa et faadant Ar-
beide, fandt man det dog ikke paffende at tilbageholde det, da det
imægteligen opfyldte et Savn, og dets Bekiendtgjorelfe altfaa maatte
være gavnlig.

Ordbogs - Commissionen.

Denne Comraission har i det Tidsrum fom '^énne Overligt ind-
befatter, udgivet Bogflayerne K. og L. Paa Fortsættelfen arbeides
med Iver. Næflen alle Bogflaverne ere enten under Udarbeidelfe
eller allerede udarbeidede.

-<:)d ixJ!

!> lo/ m4l ^*\\\<h..v>\\\\.
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Fra 3i Maj 1822 tU 3i Maj 1823.

I

iti

a

dette Tidslob har Selskabet tabt et virksomt Medlem i :

Etatsraad og Professor JEriÅ; Aissen Viborg ,. Ridder af Danaebio-j

geii og Bestyrer af Veterinairskolen. "

,,{

: .., Til indenlandske Medlemmer ere optagne

:

-j

For den historiske Classe :
'

.

Professor Rasmus Nyrup , Overbibliothekar ved Uuiversitetsbiblio-
\

theket.

Professor og Ridder Ole TVorm , Rector ved don lærde Skole i.^

Horsens. »:

Pi'ofessor og Ridder Benedict Bendtsen , Rector ved den lærde SkolQ,:,

i Fiederiksborg.

Til udenlandske Medlemmer ere optagne

:

For den physiske Classe

:

Ernst Friderich i'. Schlotheim , hertugelig Sachsisk Gothaisk og-.iåL^'-,
i

tenburgisk Geheimeraad og Kammerpræsident. , ,,,

Antoine Laurent Jussieu , Professor i Botaniken ved den Kongelig«?.!

Have i Paris, Medlem af Æreslegionen og det Franske Institut.-t

A. Pyramus Decandolle , Professor i Botaniken i Genevej^_jCig..Cor- .

respondent af det Franske Institut.
r I r I'

Robert Brown, Botaniker i England.

\
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Fdr dcii liistoj'i.skc Classc

:

Doctor Tlicologiae et Pliilosopliiæ Christopher Martin Fråhn , Aca-
deiiiikcr i St. Petersborg foi' de orientalske Oldsagers Fag , og

Ridder af St. Anna - Ordenens anden Klasse.

For deu matlicmatiske Classe

:

/. F. L. Schrbder, i Utreclit, Professor i Pliysik og Matliematik,

og Præsident for den derværende Counnission til Soeofiicierer-

nes Exaniination.

Den niathematishe Classe.

Admiral Lowenorn , Commandeiir af Dannebrogen , som Tid efter

anden har forelagt Selskabet Beskrivelsen , OTcr de Forbedringer, lian iiar

indfort ved voTe Fylirtaarne, liar alter i sidste Aar gjoit det bckjendt

Mipd et meget forbedret Lampefylir , under hans Opsigt anlagt paa Knuds-

hoved ved Nyboig *). Anledziiiigcn til den ny Forbedring gav den af

JSordier - Ma?cet hcskxexne Sidcrallampe. Den bestaaer af en Lampe med
Reverbercr. Man faaer let en Forestilling om Figuren og Stillingen af

disse Rcverberer, naar man tænker sig en Parabol livis Parameter staaer

lodret, dreie sig om denne, og altsaa med sine to Grene beskrive Over-

fladerne af to kegclagtige Legemer , der vende de afskaarne spidse Ender

til liinanden, og naturligviis have enhver i nogensomhelst lodret Plan be-

liggende Linie j)arabo]isk krummet. Det er folgeligen som om Parabolen

i alle Retninger var gjcntaget rundt t)m Paramete;-2n , og naar Lampen nu
sættes i denne Parabols Brasndpunct, saa maa Lyset tilbagekastes i alle

Retninger, som fra en Pai-abol. Da Fyhret paa Knudshoved ikke behover

at lyse til alle Sider, men ind mod Landsiden kan være mork, saa liar

Admiralen endnu mod denne Side anbragt et lodret Reverbeer, som meget

forogcr Virkningen. Erfaring har viist, at dette nye Fyhr, med sin ene-

ste Lampe, virker vel saa godt, som et ældre med 7 Lamper. Bespa-

rels-en nied Fyhrene, der allerede ved de forhen indforte Forbedringer var

meget anseelig, er da her endnu dreven til en storre Hoide, og vil til-

lade endnu mere at tidbrede de for Socfarten saa velgjorcuda Fyhrindret-

ninger.

*) Man har i denne Oversigt og^aa levei'et Udtog af de i Skrifterne tryltte Afhand-

linger, da et saadant kortfattet Indhold ogsaa har sin Nytte.''-^ WiA'j'V
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[•xfiinnJsrAc&aurålcHifcérililAfiileicInilig af dette Fylir cndnti bleven ledet til en

115' Tanko, at man nemlig ved at give et saadaiit Fylrr cu omdreicnde

Uevapgclse kund«: tilveicbringe et sig meget vel iidmasrkonde Blinkfylir,

liVQi-af niau ii et vist /lille 1Tidsrum f. Ex. 2 Minuter, kiuide see Fyliret,

og i et paalolgciidc kortere Tidsrum f. Ex. I .Minut ikke saae det. For-

fatteren bemærker, at et saadant Fyhr vilde være lettere at pcile end d|C

Heste andre Blinkfybr., hvis Llink gaae altfor liurtigt forbi.

j .,).., 'j,,5i(„v.i..,.,;,-4 .,,(.. .,D.^« physishe Classe.

,'
.' Pl-ofcasor og 'Riååcx ' liornemjann , som forben liar meddeclt Selska-

bet en Udsigt over de af Iiain udgivne Hefter af Flora Danica, gav det
^^

afvigte Vinternldd'-r en Oversigt af det INlærkeligste i Henseende til de

Planters Art, Forekomst, Formerelsesniaade og geograpbiske Udbredels^

soni ere afbildede i det sidste Hefte , Imlket slutter det 10 Bind og inde-

lioJder Kobbertavlerne 1741 — 1800- De interressanteste deri forekom-

mende Planter ere fra Laucnbnrg, Holsteen, Island og Gronland, og ere

€åmlfcde deols af Forf. selv, deels af de Herr. Nolte , Murck og JVorm-

&kiold. Ved Scirpus radicans gidrcs opmæi'ksbm paa den bos Græsarterne

ualmindelige Maade, ved hvilken den bliver topskydende (proliferende) ; da

dette ikke skeer som Iws Festuca og Poa ved Froene , men blot ved

Spidsen af Stranet, som boier sig ned til Jorden og frembringer en ny

Plante, og at denne Formerelsesmaade altsaa mere ligner den som lindes

hos Jordbærrene. Angaaende Scirpus irigonus Roth. undersoger Forfatt.

Synonymien dertil og de Grunde, hvorefter den kan antages at være en

egen Art; Ved Leersia oryzoides bemærkes , at selv dens Farve synes at

tilkiendegivé en fremmed Oprindelse , da deii er meget mere lysgrdn enA.

aildre Græsarter, liig de Planter som ikke have været nok udsatte for Sok-

lens Indvirkning, som om den i vort Cliniat ikke erholdt saameget dera^

som udkræves, for at frembringe den dybere Farve, Inålken den har i

^nxcrifca. Og dog lindes den fuldkommen vildvoxende i Holsteen. j^,!rQr.:^r

nardia palusiris l'ah. 1745 bestemmes diGW nordligste Grændse hos os til

-Midteni.af Holsteen, hvor djyn og er mindre uddiinnet ,end i de sydligere

'Egne, 'da. xl'én, her ;ikke udvikler Kronblade. Af Slægten Potamogeton in-

deholder 'idétte Hefte to Arter. I Anledniiig heraf sammenlignes dens Fo-

rekomst i Damnai'k og Ilertugdommene ; hvilken Sammenligning ogsaa er.
:

... (5)
.

<.
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anstillet med Umtellaitenie, hvoraf dette Hefte ihcleliolder 3, i Danmark

ikke forekommende Arter, nemlig: jitamantha oreoseliaum , Sium Pal-

cai-ia og I^aserpltiiim prutenicum. En af Dr. Nolte i det Lauenljurgiskc

funden Art af Oenothera , som der er fulkommen vildvoxendc, bestenunes

til Oenoth. niUricata Murr. skiondt den i Henseende til iJlomstertoiipens

Ki'unining, er noget forskiellig derfra. Angaaende en af Lieutenant TVoi'jiv-

shiokl i Gronland opdaget meget smuk Art sii PediciUarls , som han har

kaldet P. ramosa , viser Forfatt. at denne vel har megen Lighed med Pecl.

euphrasioides Wllld. , men er dog i 'flere HeTiseender forskiellig derfra.

1 Henseende til de cryptogame Planter, som indeholdes i dette Hefte,

meddeles adskillige Bemærkninger om nogle Arter af Slægten Junger-

mannia , ivjCiAxve i Island af Hr. A. Morck, om Conferi^'a Aegagropila Lin.,

funden ved Trittau af Hr. Dr. Nolte , og om en Deel nye Arter af Svampe,

som Hr. Professor C. P. Schumacher har opdaget i Egnen omki-ing Kid-

benhavn.

Binyrerne (glanduhis siiprai-enedes) hvis Structur endnu ei tilstræk-

keligen er undersogt, og hvis Function er saa vanskelig at bestemme, have

været ' en Gienstand for Professor Jacobso7is Undersogelse.

' Prof. /. hlev ledet til denne Undersogelse ved noiere Eftergransk-

ning af Spinalveiierne , dei*' iidgiore saa at sige Elementarvenerhe eller de

fbrsté o^ oprindelige Vener, der danne det af ham opdagede Vencsystem

hos Fuglene, Krybdyrene og Fiskene, og den er on Fortsættelse af hiin

storre foregaaende Undersogelse. ^ li}'>-.>'

Binyrerne findes hos alle Pattedyr og Fugle. Hos Krybdyrene kien-

der man derii endnii kun i faa Arter. Flos Fiskene havde man hidindtil kun

i Slægten Raia og Sqvalus fundet ved eller i Nyren en analog Deel. Til

disse Organer gaae nogle af de Spi^alvener^ der komme fra den mellem-

ste og nederste Deel af Rygmarven. Efterat de ere traadte ud af Ryg-

hvirvelen forene de sig med Mellemribbeensvenerne (uenæ intercosiales) og

danne éen eller flere Stammer, der gaae hen til de anforte Organer.

' ' Hos Fuglene forene Spinalvcnei'ne , der træde frem igiennem de ne-

tiétsté Ryghvirvlers Aabninger, sig med de nederste Intereostalvcner, danne

en fælles Stamme, der lobcr ettteu' paa deii indre Flade af Ribbenene,

eller igjennem de Aabninger, der findes ved' Vertebraldelen af Ribbenene,

boio sig derpaa nedad og indad og gaae hen til Binyren paa samme Side.
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Efterat den er kommen til Sammes Bag- eller Over - Rand deler den sig i

tvcudd Grene, der lobc langs ad Ilanden, og med mangfoldige mindre.

Grene fordele ^'sig^ overalt i Oi'ganets SuUstants. Disse Vener Sjtaae lier i

sannne Forhold til Binyrerne y som de Spinalvener, der gaae til N5'^rerne,

sUiac til disse. De ere nemlig tilforendc Vener, hvilket Forfatteren i L^n-

dcrsogelsens FoJge beviser ved Maaden, hvorpaa de oprinde, ved deres

filtiigende Stom'else mod Binyrerne, ved deres Forening med Intercostal-

veiiorne og hos nogle Slægter ogsaa med en tilforciide Vene fra LaarA'e-

non, vod Maaden, hvorpaa de udbrede sig i Binyrernes Siibstants, og en-

del igen ved Forholdet af deres Storrelsc til disse Organers tilbageforende

Vener. Disse tilbageforendo Vener have hver en kort, men meget tyk

Stamme, der er særdeles stor i Forhold til Organet og dets Arterier. De
opkomme med mangfoldige Rodder i Organets Substants. Disse ere fine

og korte. De tilbagefdrende Vener have. derfor en analog Sti*nctur med

Venerne fi'a Pattedyrenes Binyrer , og" optage , ligesom de, en Vene,

der kommer fra den til Mellemgulvet svarende Aluskel hos Fuglene. Dette

lille Venesystem af tilforende Vener ved Binyrerne frembyder flere Mo-
dificatio}ier , af hvilke de mærkeligste ere, at hos nogle Vandfugle især af

Slægten Colymhiis , en Green fra Laarvenen gaaer hen til Binyren eller

dens tilforende Vene.

• Ilos Fuglene ere disse Vener tildeels undersogte og beskrevne af

Professor Reinhardt i en Afhandling, som han for nogle Aar siden fore-

lagde det medieinske Selskab.

I Krybdyrene , fra livilke denne Undersogelse egentligen er udgaaet,

beskriver Forfatteren Binyrerne hos Ophidierne (Snogene). Disse ligge

ovenfor Nyrerne. Hver af dem bestaaer af et langt og smalt Legera af en.

rodladen eller guulagtig Farve. De ligge tæt op til den tilbageforendfe;

Nyrevene i den Fold af Biighinden, hvori Æggestokkene optages. De .
til-

forende Venefr, der gaae til samme, tage deres Oprindelse fra Rygmarvs-

Jiulen og fra Rygnnisklerne, forene sig med Mellemribbeensvenerne og danne,

nu to til tre Stammer , der stige nedad og indad og optages i ovcnanforte

Fold af Bughinden, Hver deler sig, naar den er koiinnen til den bageste

Ptand af Biiiyi^tt"^"'l'^feri fbrtil og een bagtil gaaendié Green, h\'ilkc forene

sig med de ligeai'tcde Grene af den næste Stamme. Fra disse Grene gaae nu

mangfoldige mindre Grene, der udbrede sig overalt i Binyrernes Substants,

(5*)
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Paa samme Maade, som disse Grene udbrede sig, opkomme over-

alt i Binyrerne &maa Rodder af de tilbageforcnde Vener, livilke lote i

modsat Retiiiiig, og uden at forene sig til en Hovedstamme gaac lien til

deii tilbageforende Nyrevene og udgyde sig i Samme.

Resultatet af denne Undersogelse bliver altsaa:

I. At Binyrerne Los Fuglene og Snogene liave ligesom Nyrerne

hos disse Dyr tvende Slags Vener, nemlig tilforende og tilbageforende.

//. At denne Structur kan tiene til Criieriiim ^ for derved at be-

stemme lios de ovrigc Kiybdyr og Fisk, om de Organer, som man har

ansect for at være analoge med Binyrerne, virkeligeii ere det.

IJI. Da en lignende Structur mueligen kunde findes hos Fostret af

Pattedyrene i en tidligere Periode, kan man da og forklare sig, at Biiiy-

rcrne ved en sygelig Tilstand i Iliernen og Rygmarven kan undergaae no-

gen Forandring, eller litle en Standsning i deres Udvikliiig.

Professor ReinJiardi har foredraget Sulskabet en Oversigt over de

Bidrag, som forskielligc oriiithologiske Forfattere i den senere Tid have

leveret til at fuldstændiggiore den af Fibricius i hans Fauna. Gronlandica

givne Fortegnelse paa de gronlandske Fugle, hvorved denne er foroget med

6 Arter, blandt hvilke trende ere eiendommelige for Nordamerika, een

for Europa, de ovarige fælleds for hegge. Disse Bidrag formerede han end-

nu ved Hielp af de naturhistoriske Sendinger , som det Kongelige Zoolo-

giske Museum Tid efter anden (ved Lieut. v. Ilolbdll) har fauet fra Gron-

land, med fire Arter, hvoriblandt findes en ny Syluia-Avt, af Afdelin-

gen Troglodjtes , som er ganske forskiellig fra den Europæiske Art, og'

hvorover han gav Beskrivelsen. Denne Oversigt er under en forandret

Form , og foroget med nogle anatomiske Iagttagelser bleven trykt i Tids-

skriftet for Naturvidenskaberne.

Endvidere forelagde han Selskabet en Beretning onx nogle Undcr-

«6gel»ery han i Aaret 1 817 havde udfort over Fuglenes Binyrer, der-

til foranlediget ved Prof. Jacobsa/is Ojidagelse af det venose Systems

mærkværdige Forhold til Nyrerne. Prof. Reinhardt fandt herved at Fug-

lenes Binyrer i Henseende til dette venose System forholder sig som Ny-

rene, dog saaledes at den i sanujic indtrædende Vene , som dannes af de

4 bageste intercostale Vener'f ikke staaer i nogen Foi'hindelse , hverken

med Nyrernes arterielle - vexiosc System eller med Hulaare -Systemet, og
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f HeMsceiiclc fil det siåste ganåske danner den Form som det artcriclTe Ve-t

nc«ystem lios Nyrene vise I105 Pleiirouectes solea og andre Fiskearter*}. ')

Ved Electroinagnctismen opdagede Dr. Seehetrk i Berlfn foa- et Par

Aar fideu en nye KJasse af elcctriske Kia3der^ der er betydeligt forskiicJlig

fji-a den galvaniske. Man sannnensættcr dem af to forskiællige Metaller,

der ere I>oiede saaledes, at de ttted deres Endei)unkter kiume samnienfoies

og danne en Ring, ligegyldigt af livad Fignr. Ved at opvarme dcii ene

afSammenfdiningerue frembringer man nu liei-i et electi-isk Kredslob, som
Magnetnaalen angiver. Disse nye eleetriske Kiteder fordre aldeles ingen,

Vædske og Metallernes Virksomhed folge deri en anden Qrdcn end i de

galvajiiske Kiæder. Man kalder ini den Sseheci;ske Kiæde den thermoelec-

triske, og den Galvaniske ^ som Modsætning deraf den hydroelecti-iale'

Kiæde, man kiuide paa Dansk kalde liiin den varmeeleetriske ,. derme deu

vandelcctriske Kiæde , dersom man ikke maaskee vil foretrække de fuld-

stændigen af det græske afledede Ord, for de Danske?, der dog maa be-

nytte det af det Græske afledede elecirisk. Det var 4t formode, at man
af flere saadannc Kiæder maatte kiumc danne en sammensat mere virksom

ligesom man af flere Galvaniske Kiæder danner den Voltaiske Soile. I

Selskab med Baron Fourler , en af det franske Instituts bestandige Seere-

tairer, bar Professor Orsied anstillet Forsog herover. Det viste sig her-

ved, at der i Gieruingcn lader sig sjunmcnsÆtte en virksommere thermoe-

leetrisk Kreds, Aed at sannnenfciie afvcxlcnde Stykker af to forkiællige

Metaller^ naar man enten opvarmer hver anden af Sammenfoiningcrney

eller afkioler dem, eller eiidnii l)edre forener begge Fremgangsmaadenic,.

og afkioler hver anden,, men opvarmer den anden Halvparts Det viste

sig herved, at denne nye Art af electrisk Virkning fordi'er langt fuldkom-

nere Ledere end den galvaniske , ligesom denne atter fordrer fuldkom-

nere Ledere end den sædvanlige Gnidningselcctricitct. For den thenno-

electriske Virkning ere Metallerne ikke bedre Ledere, end Marmor eller

middeltort Træ er for Guidningscleetriciteten. Man maa dei-for giorc Mc-

*y Den paaheraabte enrfnu otryTae Afhandling Blev forelæst i December \%xj i det

Kongel. med» SebUab. De 710^3 systematii venosi functiont qnee priiiutm apttd

aves et amphibia a døctiuima jf^a:.obsou tUtccta tit, auatame viHtt pUurouectif sO'

Itte imignitiv offrmata^
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tabtykkcinic i den tliermoelefctriske Kiæclc saa koi-tc som mueligt; livorvéJ

4og.'paa (Icii aiulcn Side Varmen let kommer til at sætte sig alt for siiart i

liigevægt ; en UJciliglied man da ikkun undgaaer, naar man udsætter hver-

andcn Sammcnfoining for en bestandig TiJstromning af Varme, og de an-

dre for en ligesaa bestandig Tilgang af Kulde. Man har endnu ikke dre-

vet denne Sammensætning til den Ftildkommcnlicd der let. var muelig ; men
Professor Orsted liar foresat sig at fortsætte disse Forsog, og derover at

aflægge Selskabet Regnskab. Her skal endnu ikkun bemærkes, at det i liine

Forsog viste sig, at ma^i med en sammensat electrisk Kiæde kunde frem-

brijige galvanisk Virkning paa en præjxircret Froe.

I forrige Aarsberetning omtaltos den Opdagelse af Prof. Zeise , at

Knlsvovlet sat i Vexclvirkning med Oplosninger af Kali og Natron i Viin-.

aand forvandles til et Kulsvovelhrinte eller (maaskee bedre udtrykt) Kulr'.

brint&suovle^) der i alle Maadcr forliolder sig som en Syre. Vi giorde i

don Anledning opniærksom paa den store Betydning , det i Naturen saa

vidt tidbredte Svovel erholder ved den omfattende Række af Forbindelseri

dan nyere Chemie deraf har opstillet, og som Prof. Zeises Opdagelse paa

en velkommen Maade forogedc Han anmærkede allerede dengang at Am-
naonæskct ikke frembringer samme Virkning paa Kulsvovlet, som de ildbe-

standige Æsk; men han foresat sig nærmere at tmdersoge det meget sam-

mensatte Forhold, som her viistc sig. Han har siden udfort dette Ar^
bcide , og forelagt Selskabet det. Oiomedet af nærværende Oversigt til-

lader ikke, her at opregne de forviklede Særsyn som Aramonæ&kets Vexcl-

virkning med Kulsvovlet frembyder, folgeligcn heller ikke at gi\c en Idce

om de Vanskeligheder, som her vare at overvinde, men indskrænke^: oa.

*) Man benævner nu nisgct almindeligt i Cliemien Saminehsætningerne med ssrdek;

Hensyn paa deres eIecrroncii;ative Bcstanddeel, f: Ex. Oxide, Chloruré, Jc
dure, Stilphnre, I denne Aand miia en Sammensætniiig hvori Svovlet er den

neg^tiveste Hovedbestanddeel i det franske Kunstsprog iaae Navn af Sulphur:

og i vort af Svovle. Det vil da niaaskce honimc mere og mere af Bnig at

kalde Hydrogenens Forbindelser Hydrurer eller hos os Brinter. Brintens For-

bindelser med Svovlet maatce da ikke mere kaldes Svovelbrinter men Briutem

svovler. Imidleitid vil intet Iiindre os fra, at vende Benævnelserne om i for-

skiællige Tankerækker, o!^ kr.lde Foibindelserne Brinter, naar der tales om
Brintens Virkninger, Svovler, naar der tales om Svovlets.
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-til Icot-tcliffcn at angive' dot .ilmindclige Udljyttfe, som herved er vnndct

for Vidtuskabcu. Naar Ammonæsket . fortættet i Viinaaud koimuer i Vexel-'

virkiiitig med Klulsvovlct, saa beVirJce de giensidigeu i himmdcn en che-

^wisk Adskillelse. , Medens en Deel af Ammonæsket forliliver tiforandrct,

adskilles cu anden Deel deraf, og tilveiebringer med Kiilsvovlets Bestand-

dele to. jty*e Syrer, med livilke det ondnu iiadskilte Annnonæsk danner

Salte. Disse udkrystallisere af Oplosningen. Det som forst udsætter sig

ci' letopldseligt i Vand og vandtrækkende, mindre letoploscligt i ^'iinaand,

og atter mindre i Ætlier, med hvilken det nogenlunde kan afvaskes. Naar

det er fugtigt adskilles det ved Luftens Paavirkning. Det er guult, men
antager i Luften en rod Farve. Det giver et rodt Bundfald med Bl5'^il-

tet, hvilket dog snart vordcr sort, og Kulsvovlc udskilles. I Forfatte-

rens forrige Aar bekiendtgiorte Afliandling over Kulsvovlets Forhold til

Æskene, viiste han at det kulbrintesvoviede Kali ved Varmen lider en

Forandring, hvorefter det faaer den Egenskab at bundfælde Blyet rodt,

og har flere mærkelige Egenskaber, hvilke her i dette Salt giciifindes.

Ved en ikkun lidet fortyndet Svovelsyre, eller Saltsyre udskilleaf af dette

Salt en olieagtig Vædske, der niaa ansees som dets Syre, men er saa let

forstyrrelig at den ikke kan giemmcs. Det andet Salt udkrystalliserer se-

nere af samme Ojjlosning, som gav det forrige Salt. Det er.iigeledes let

oploscligt i Vand, mindre i Viinaand, end mindre i Æther, uopløseligt

i Stcenolie. Behandlet med Svovelsyre eller Saltsyre giver det ligesom d»t

forrige Salt en olieagtig letforstyrrelig Vædske,. der maa ansees som dens

Syre. Det er neutralt, giver guult. Bundfald med Kobbersalte, ligesom

det af Forfatteren opdagede Kulsvovclbriiitede Kali, fra hvilket det dog

i anden Henseende er forskielligt. Det giv^er sort Bundfald med Oplos-

ninger af det rode Jcrnilte. Det lider ved 50° Varme en Adskillelse. Det

gule Kobberbundfald adskilles ved en Knlioplosning , som optager Svovel-

blaasyre, og efterlader Kobberet i Forbindelse med to Grunddele Svovel,

altsaa Kobber- Tvesvovle. Ved passende Kunstgreb kan man faad S3'Tcn

af dette Salt til at gaae over til Kaliet. Men saavel Ammonæskets som

Kaliets Salt med denne Syre giver med Viinaanden Oplosninger, der ved

Luftens Paavirkning oidsætte Svovelkrystaller, hvorefter de oploste Saltes

sure Bestanddele befindes at være Svovelblaasyre. Naar man blander det

med et stort Overskud af det rode Jerniltes Svovelsalt, giver det hvide

gliiidseude Krystaller, hvis Grundbestanddele ere Kulstof, Ovælstof, Brint
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.og..STovel. Det synes at det rode. Jerniltc lier liar afgivet Ilt, del' liar

dannet A'ajid med noget af Brinten i Saltets Syre, og at dette liar liavt

en nye Fordeling af Bestanddelene til Folge, saa at en Deel af Syreti liar

forhandlet sig til alinindelig Svovelblaasyre, en: anden Deel til en ertdnti

mere svovlet Syre ehd den Saltet forlicn indeliol'dt. Forf. viser at det lier

omtalte hvide krystalliske Stof ikke er eet med Wolilers svovlede Svo-

.yclblaåsyre.

Det vilde f^c os nd over nærværende CH'ersigts Gra?ndser om vi

skulde give en nogenlunde fuldstærulig Forestilling oin alle de Forsog ved

Ji\ ilke Forf. har udsporet disse Saltes Bestanddele. lian finder at Syren i

-diet! iforstc Salt er sammensat af Kulstof, Svovel og Brint, men den i det

andet Salt af samme GrundstoiFor endnu forenede med Qvælstof. Om
denne sidste LcTiser han at den bestaaer af I chemisk Grunddeel Qvælstof,

2 Kulstof, 3 Svovel og 4 Brint, hvilket vi for lettere Oversigt udtrykke

paa nu brugelig Maade , ved Begyndelsesbogstaverne og Grunddelenes ,Tal:

Q -j- 2 K -f-T 3 S -f- 4 B. Om den forste giores det sandsynligt at dens

•Bestanddele erc K-|-3S-f-2B. I FuJge heraf damies de to Syror

jiit'i'Ved lat • r-'iY/^ '^^'-^^- "'''"• '-

"I Gmnddeel Ammonæsk = Q -f- 6 B , og

3 Grunddele Kxilsvovle =3K-[-(5 S

jgiensidigen adskille hinanden.

Den af de to Syrer som ikke indeholder Qvælstof kan betragtes som

, brintesvovlct KulsA-ovie , nemlig

i I Kulsvovle = K -}- 2 S

I Brintesvovle= 2B-{-S ,;,

.Den Æom indeholder Qvælstof kunde betragtes som brintesvovlct Srovel*-

blaasyre, nemlig ,;iii

I Svovelblaasyre=Q-}-2K+ 2B-f-2S

I Brintcsvovle = 2B-J-S
Men Forf. giver en anden Forestillingsmaade om denne Sammensætning

Fortrinnet. For at giore hans. skarpsindige Tanke mere almcenfatfcefig,

vil det være nodvendigt at forudskikke nogle af den nyere Chemies'lJær?-

, domme. Ligesom der gives mange forskiellige brændbare Stoller, saale-

;
døs gives der ogsaa niange forskiellige Stolfer, der ligesom Ilten (dit saa-

kaldte Suurstof) bogierligen forene sig med brændbare Stoller, og derved

ikke alene ofte udvikle Lys og Varme, man tillige damie Sammensætiiingiuy
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iidoliilkcndc kaldte brændte Legemer. "Vi have kaldt alle disse med Il-

ten overecnstcmmcnde Stofl'er ildnærende og sammenstille nu alle Griind-

stolFene i een Række indeholdende haade de brændbare og de ildnærendo

SfoFer. Man kan ordne disse Stoffer sajiledes at det yderste i den ene

Ende af denne Række er det brændbarcste , det modsatte yderste det meest

ildnærcndc , og hvorhos Stofferne giennem hele Rækken ere opstillede

efter deres Grader af ildnærende Kraft eller Brajiidkraft. I denne Række

vil man da finde, at de sannnc Stoffer, som i Henseende til de meest ild-

nærcndc forholde sig som brændbare, derimod i Henseende til de mere

brændbare kujuie forholde sig som ildnærcndc, og denne Tingenes Sam-

menhæng oplyses dot nu mere og mere at være en almindelig Lov. Svov-

let er da et Stof, der vel i Vexelvirkning med nogle faa andre, som Ilt

og Chlorin , viser 9i\% som brændbart, ^ntcn i Vexelvirkning med de fleste

andre som ildnærende. Foreningen af et ildnærende Stof med et brændbart

giver enten en Syre, naar det ildnærende Stof ved Mængde eller Styrke

Ixar Overvægt i Sammensætningen , eller et Æsk, naar det brændbare Grund-

stof faaer Overvægten. Ligesom Svovlet med Brinten danner en Syre,

kan det med Kalimctallct og andre lignende danne et Æsk. Det er nu

Forf. Mening, at baade Æsket og Syren i det svovelblaasure Salte have

Svovlet til ildnærende Bestanddeel, og at det dermed forbundne Brinte-

svovlc, liar samme chemiske Betydning som Krystallisationsvandet i de Salte,

hvis Æsk og Syre have Ilten til ildnærende Bestanddeel. Det neutrale

Salt, som dannes naar det af Forf. forst anmeldte Svovelblaasalt af Ammon-
æsket adskilles ved Kali, forestiller han sig da saaledes tilveiebragt , at

en Deel af Syrens Svovel forener sig med Kaliets Metal, imedens dettes

Ilt med en Deel af Svovclblaasyrens Brint danner Vand. Den Sammen-

sætning , man efter den hidindtil gieldende Talebrug skulde kalde Svovel-

blaasurt Kali, naar den er i Forbindelse med Vand, eller blaaolsvovlet

Kaliær, naar den er i vandfrie Tilstand, blev da et blaaelsvovlct Svovel-

kaliær. Man vil lettest forstaae dette naar vi udtrykke det efter den ny-

ere chemiske Kortskrivning. Betegne vi Blaael (Q -(- 2 K) med Bl, og

Kaliærct (Kaliets Metal) med Ka, saa vilde den hidtil fulgte Forestillings-

maade i de to Tilstande udtrykkes ved

Ka I ^
-f- Bl « B 4 S 4 og ved Ka -f- Bl * S ^

(4)
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Ifvor selv den der ikke kjcnder denne Betegnelsesmaade seer^ at man ad-

skiller de nærmere Bestanddele med Tegxict -j-, men sætter Bestanddelenes

Bestanddele umiddelbar sammen, med Antallet af deres cliemiske Grund-

dele ved Toppen af Bogstaverne. Efter den nye Forestillingsmaade vor-

der derimod Sammensætningen hlaaelsvovlet Kaliærspople^.

Ka S= -[- Bl« S*

Det nye Svovelblaaelsalt er derimod at udtrykke ved

Ka S- 4- Bl^ S* + B* S =

og er da bi'intesvovlet blaaelsvovlct Kaliærsvovle y eller er i samme For-

told til det blaaelsvovlede Kaliærsvovle, som et iltigt Salt, f. Ex. Glau-

bcrsalt med Krystallisationsvand er til samme uden dette.

Det Ammonsalt, som svarer liertil, kan da udtrykkes ved-

Am- 4- Bl* S'^ B^ 4- B4- S^

Men dersom vi antage Berzelius's smtikke Formodning, at den Materie,

som med Qviksolvet danner et Amalgam, naar Ammonæsket udsættes for

den galvaniske Kiæde, og som maa forestilles som et Metal, kan betragtes

som dannet af 2 Am -[- 4 B ,^ saa blev dette at sætte i Stedet for Kali-

jnetallet i den foregaaende Formel ^ og man havde da

Am * B 4 S 2
-J- Bl = S 2 -j- B -* S 2

Og i den brintesvoviede Svovelblaacl selv blev Brintesvoviet lige-

ledes at betragte imder samme Synspunkt sonj Vandet i Forbindelse med
Svovelsyren. Saaledes finde vi da i disse sammensatte Forliold den skidn-

ncste Eenlied ; og det lier fremsatte Exempel aabner os Udsigten, til en

Række af mærkelige Anvendelser.

Efter at Meteorologien i lang Tid næsten var bleven staaende ved

den blotte Bestræbelse at samle Materialier,. havde endeligen Humholdts Af-

handling om de isotherme Linier og adskillige heldige Tanker af andre

udmærkede Naturgrandskere fremkaldet en ny Tidsalder for deiuie Viden-

Skabsgreen, saa at man turde haabe,. * at en Undersogelse over et enkelt

Lands meteoriske Forhold kunde vorde frugtbi'ingende , ikke blot for Kund-
skaben om dette Land ,^ men ogsaa for Videnskaben i Almindelighed. Dan-
marks Naturstilling giorde dette til en anbefalningsværdig Gienstand for en

&aadan Undersogelse^ og vort Selskab troede derfor sig foi'pligtet til at op-

fordre Naturgrandskernc hertil, ved et Priissporgsmaal udsat for det Thot-

tiske Legat. Selskabet var heldigt nok til herved at fremkalde et Pi'iis-

skrift, der paa det skjonncste opfyldte dets Forhaabninger , og hvortil



xxvn

Férfatterc« fandtes at være Professor i Botaniken /. F. Schoicw. Forf.

sanimciiligncr i denne Afhandling Danmarks Vcirligsforliold med dem, som

andre Egne, men især Storbrittanien , den skandinaviske Halvoe, Ru&land

og Tydskland frembyde, livorfor Afhandlingen ogsaa ndbreder Lys over

disse Forhold for hele det nordlige Europa. lian har derhos sammenlig-

net de forskiellige Meteorer indbyrdes, saasom Varmen med Fugtigheden,

begge med Vindene og Lufttrykket ; hvorved de indbyrdes aai'sageligc

Forbindelser blive lydeligere." Defi aarlige Middelvarme i Danmark er

gandske ubetydeligt ringere end i Storbrittanien paa samme Brede , men
hoiere end i nogen anden Deel af Jordkloden paa samme Brede (i Kioben-'

havn 6° 33 R-}- Vinteren især er ikke nær saa kold som længere inde i

Fastlandet , men lidt strængere end i Storbrittanien ; Sommeren varmere

end i sidstnæi'nte Land, men ikke slet saa varm som i det ostligc Europa.

I det hele taget synes Variiiéfoi'delihgen at være den fordeelagtigste , der

paa denne Brede kan finde Sted, saavel med Hensyn til Indvaanerne, som

til Naturfrembringelserne. For det Tidsrum i hvilket meteorologiske lagt«

tageiser cre anstillede i Danmark opdages ingen Forandring i Varmefor-

holdene, og efter de ældre historiske Efterretninger synes det heller ikke

rimeligt, at de have lidt nogen væsentlig Forandring. Den aarlige Mængde

af Regn og Saee i Kiobenhavn er 20 Tommer 2, 8 Linier Par. M. ; den

er derfor endeel mindre end i Storbrittaaiien , hvortil vel den storre Af-

stand fia Havet og Mangel af Biergc er Aarsag, men rimeligviis stdrr«

end i de mere ostlige Dele af Europa. Den storste Mængde indtræffer i

August , den mindste i Marts og mellem disse to Maaneder aftager og

tiltager den uafbriidt. Denne Aftagen og Tiltagen i Aarets Lob folger

altsaa Varmens Gang, dog saaledes,' at saavel den storste Regnmængde

indtræffer noget efter den storste maanedlige Middelvarme , som den mindst©

Regnmængde noget efter den mindste MiddeNarme. Dette sjnes ogsaa at

giclde for det OAT-ige nordlige Europa , hvor ingen særegne Stedforhold

frembringe Afvigelser. Denne Forbindelse mellem Varmen og Regnea

forklarer Forf. deraf, at den forogcde Varme frembringer en storre Ud-

dunstning, men at Extndfældingen af de derved opstegne Dunster noget for-

i sinkes, fordi dertil udkræves en vis Afkidling af Atmosphærenj og at

den mindste Regnmængde ei falder sammen med den storste Kulde, foidi

der da endnu i Atmosphæren er nogen Beholdning af Dunster tilbage.

(4 *)
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Deriiiiod afviger Regn- (og Snce) Dagenes Antal kun lidet i Aarets fof-

skielligc Maaneder. Nogen vcdvaxende Foi'andring i Henseende til Regnen

O" de ovi'ige Fugtigheds - Meteorei* opdages ikke ved at sammenligne ældre

og nyere Iagttagelser. Hvad Vinden angaaer, saa har den i Damnark en

storre Hang til at folge Paralelleiiklernes , end Bredecirklei^nes Retning,

saa at O. og V. ere hyppigere end N. og S.; dernæst have de vestlige

Vinde (V. NV. SV.) en betydelig Overvægt over de ostlige (O. NO. SO.)j

men denne Overvægt er meget storre om Sommeren end om Vinteren; og

for saavidt den vestlige Vind ikke er lige Vest, har den om Vinteren en

storre Hang til at Wive SV., om Sommeren derimod til at blive NV. ' Disse

Forhold linde ikke blot Sted i Daimiark , meu som det synes overalt i det

hele nordlige Europa, hvor ikke Stedegenheder frembringe Forandring,

dog saaledes, at den vestlige Overvægt aftager fra det atlantiske Havs Ky-

ster mod Os.ten og bliver paa Kysterne mere SV. end V. Den Maade,

hvorpaa Forf. forklarer dette , udbreder Lys over en stor Mængde af nxe-

teoriske Forhold. Det er bekiendt, at indenfor Vendekredsene, især over

Havene, en vedvarende ostlig Vind Ciider Stedj den almindelige og uden

Tvivl rigtige Forklaring heraf er , at liuften i det hede Jordbelte opvarme«

mere end Luften udenfor Vendekredsene, hvilket giver Anledning til at den

inden for. disse stiger i Vcirct, og giver Plads for koldere Luftstromme,

der i de lavere Luftegne indti-ænge fra mindre varme Lande. Disse Strora-

ninger blive imidlertid ikke Noi-d- og Sonden - Vinde , men NO. og SO.,

fordi de tilstrommende Luftmasser have en mindre hurtig Omdrciniiig end

den Deel af Jordkloden, hvortil de komme. Men foi'holJer dette sig rig-

tigt, saa maae den Luft, som opstiger fra det hede Jordbelte, efterhaan-'

den som den afkiolcs, synke og indtage åen Plads hine Luftstromme fra

de mindre vai-me Dele af Jordkloden have forladt. Dette frembringer i

vor Halvklode en Stromniiig fra Syd; men da den Luft, som herved til-

forcs os, kommer til en Deel af Jordkloden, der har en mindre hurtig

Omdreining, forvandles dens sydlige Retning til en sydvestlig. Fremdeles

om Sonuneren ophedes det europæiske Fastland > isasr de store Sletter i Po-

len, Rusland og LTngarn mere end det atlantiske Hav; dette maae i det

nordlige Europa bevirke en Luftstrom fra Vest og Nordvest. Der bliver

da i det nordlige Europa om Sommeren en dobbelt Grund til en vestlig

Overvægt, nemlig den tilbagevendende Passatvind og Fastlandets Ophed-

niug; om Vinteren kun den forste. Saaledes voi'der det da klart, hvorfor
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hele Aaret igjennem de vestlige Vinde have Overvægt over de osflige, men

meget mere om Sommeren end om Vinteren; hvorfor de vestlige Vinde om
Sommeren oftere crc NV., om Vinteren oftere SV. og hvorfor ud mod det

atlantiske Hav SV. faaer Overvægt over V. og NV. Skulde det stadfæste

eig, at de vestlige Vindes Overvægt finder Sted i hele det teniperert«

Jordbelte , som ogsaa adskillige andre Data lade formode ^ saa kunde man

maa&kee heri linde Grimden til at hegge de store Continenters Østkyster

ere saa betydeligt koldere end sammes Vestkyster; tlii paa Ostfcysterne

komme de vestlige Vinde fra Continenterne
,
paa Vestkysterne derimod fra

Havet , over hvilket i den tempererte Zone Luften er varmere.

Vindforholdene synes saa lidet som Luftvarmen i Tidslobet at have

undergaaet nogen Forandring. Med Hensyn til Varmens og Vindens ind-

byrdes Forhold fortiener det at bemærkes, at om Vinteren hyppige ostlige

Vinde næsten stedse ere forenede med stræng Kulde» De Vinde som hyp-

pigst medfore Regn ere SV. V. og S.

Barometret er langt mere foranderligt om Vinteren end om Som-

meren, og at baade de meget hciie og de meget lave Baromerstande kun

ittdti-æffe i den fdrstc Aarstid , er alt længe bekiendt, mcii hoist mærkeligt

er det, at Forskiellen mellem de maanedligc maxiina og minima eller Spil-

lerummet er storst netop i den Maaned, hvis Middelvarme er lavest og

mindst i den, da Varmen er hoist , og i de mellemliggende Maancder uaf-

brudt aftager og tiltager, saa at man, naar blot Spillerummet er gr\-et,

og dette er uddraget af endeel Aai-, er istand til at bestemme i hvilken

Maaiied Iagttagelserne ere gjorte. Endvidere er det mærkeligt, at Spille-

rummet aftager fra Æqvator mod Polerne og det saa regelmæssigt, at mmny

naar Spillerummet er givet, er istand til at bestemme Polhoiden af det

Sted, hvorpaa Iagttagelserne ere anstillede. Paa disse Sætninger har r.

Buch allerede giort opmærksom; men i na^værende Afhandling er Bevi-

set forstærket med Iagttagelser fra Danmark og endeel andre Egne. Der

kan saaledes neppe være Tvivl om, at Barometerets Forandringer meget

afhænge af Varmens Forandringer, dog har ogsaa Vinden og Fugtigheds

Forholdene en vigtig Indflydelse, men da baade Vinden og Fugtigheds-

forholdene væsentligcn bcstenmies ved Varmen, saa kommer main. til det

Resultat, at Varmeforandringerne ere Hovedgrunden til de meteorologiske

Begivenheder, og saaledes erholder man en skjon Eenhed i Meteorologien.

Til Læren om Nordlyset indeholder Afhandlingen adskillige Bidrag; saa-
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ledes meddelei' Forf. os flere Erfaringer aiigaacndc Nordl5'^scts Samnicn-

hæiig med Magnctnaalcus Forandringer; det scgs at dette Meteor hyppigst

indtræffer jued noi'dlige og vestlige Vinde, med hoi Barometer - Stand , og

liyppigst ved Jevnddgtis Tider.

Efter Iagttagelser paa Nyliolm er Strommen 2f Gang saa ofte syd-

lig som nordlig, men Sydstrommens Overvægt er storre om Vinteren,

Sammenlignes Strommen med Vinden, saa bliver det klart, at vedholdende

ostlige og sydlige Vinde give Sondenvande , vedholdende nordlige og vest-

lige Nordenvande. Da nn de vestlige Vindes Overvægt om Sommeren er

storre end om Vinteren , saa niaa ogsaa den nordlige Strom være forholds-

viis hypingerc. Dog er Vinden ikke eneste Aarsag til Strommen. At

Sondenvande i det Hele overgaaaer Noixlenvande saa meget , ligger maa-

skce i Ostersoens ringere Saltholdighed. Ogsaa paa Havets Hoide synes

Vindforholdene at have en væsentlig Indflydelse; de nordlige og vestlige

'^'"inde give hoit ^ de ostlige og sydlige lavt Vande. Oni Sommeren er_

derfor ogsaa Middelhoiden storre end om Vinteren. Om Jordmagnetismen,

især dens daglige og aarlige BcA'ægclscr, meddeles Iagttagelser, hvorved

nogle af de hidindtil antagne Bestemmelser bestyrkes, andre erholde en

Rettelse.

Philosovhish Classe.

Conferrentsraad og Ridder Schlegel havde allerede i det næst forc-

gaaende Aar forelagt Selskabet den forstc Deel af en Række at' Undcr-

sogelser over gamle danske Rctssædvaner, og det danske Folks Selvlov-

givning; i sidste Aar har han forsat disse Undersogelser. Forfatteren vi-

&cr, at fornden de allerede i vor sidste Oversigt anforte ]\Iaader, hvorved

Retsforskrifter dannede sig, ogsaa Foreninger indtage en anseelig Plads.

Saadanne Foreninger forbandt ikke alene Parterne , men tiente ogsaa til For-

billede for andre lignende , og ofte toges ved andre Leilighedcr Hensyn

paa dem , ved stridige Sagers Afgiorelse. At slige Foreningers Virke-

kreds saaledes ndstx-akte sig langt over den forst tilsigtede, bekræftes ved

Fostbrodrelangencs Vedtægter , især ved Jomborgernes , den beromteste

blandt disse, som og ved Vitherlagsretten og Gildcskraaen.

Forf. gaaer derpaa over til at vise, at de fleste os fra Forfædrene

levnede skrevne Love ikke ere at betragte som Bekiendtgiorelser, ndgangne

fra- den. hdicste Magt , men som piivate Samlinger af Folkets Vedtægter,
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eller som liJue Foreningers Love {leges pactlcce). Dernæst godtgiorcs, at

Folket, om endog skrevne Love i egentlig Forstand gaves, dog ikke lier-

ved mistede sin gamle Frilied til &c\yr at danne sig nye Retsforskrifter,

naar forandrede Retsforhold kj*ævede dctj ja, endog til at aflægge Love,

udsprungne fra åen lioicste Magt,, men ved Erfaring befundne uovereens-

stemmende med Folkets Dannelsestrin og Stilling. Forf. giennemforer dette

Beviis med Hensyn paa de forskiellige Hovedclasser af Love, Iivorved han

finder Leiliglicd til at bestride adskillige herskende Vildfarelser i duen

danske Lovhistorie. Det godtgjores saavel af indvortes Grunde, som af

Saxos og Svend Aagesens Beretninger, at Å^n ældste af vore skrevne Love,

Vitherlagsretten ,. bor ansees som en Foreningslov , et Slags Gildeskraa,

som Kongen, Foreningens Hovedmand, selv var underkastet.

Blandt A'ore gamle Frovinciallove er ikkun (iuen Jydske at ansee som
en skreven Lov, i den Forstand de Lovkyndige tage Ordet, Den skaan-

ske Lov, saavel som begge de siellandske, ere ikke andet end private

Samlinger af de i hine Provindser giængse Vedtægter, med indstroede An-
ordninger fra de ældre Konger, som dog ikke nævnes, saa lidet som Be-
kiendtgiorel&estiden- De have aldrig erholdt udtrykkelig. Stadfæstelse af
Kongerne. Det er sandsynligt, at den skaanske Lov, i den Foi'm den nu
haves , er yngre end Anders Suiinesens saakaldede Paraphras. Den nye
siellandske Lovs Beskaffenhed viser, at den efterhaanden er bleven samlet

til privat Brvig. At den jydske Lov oprindeligen har været bestemt til ,at

være en almindelig Lovbog for hele Daiunark godtgidres , og de mod denne

Mening fremsatte Indvendinger besvares. 7.%or Degns Ai'tikler og Biskoi)

Knuds Glosser vise at denne Lovgivning ikke hindrede Dannelsen af nja

Retsnormer, ved Folkevedtægter og Præjudieater-

Forf. oplj'^ser dernæst, at åen skaanske Kii-keret, som traadte i en

ældre nu tabt Kirkerets Sted , heelt og ikke blot deelviis , som Kofod An-
cher antog, er grundet paa en Kapitulation mellem Erkebiskop Eskild o"

Almuen, saa at Damnarks gamle Folkefrihed ikke blot viste sig i borger-

lige, men endog i gcistlige I^ove, og det paa en Tid, da det dvrige

christne Europa sukkede under JPræsteaaget. Ved denne Lov holdt da og-

saa Folket saa fast, at alle de Bestræbelser Erkebiskop Jacob Erlandsen

under Kong Christopher den Jorste anvendte paa at faae den ophævet, som

stridende luod den canoniske Ret, bleve frugteslose. Da den skaanske
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Kirkeret, med faa Foraudriugcr , Wev almindcligcn indfort i Danmark,

randt hele Riget derved.

Forf. viser ligeledes, at de ældste Kiotstædi-etter Iieller ikke ere

givne af vore Konger, nicn at disse blot liave givet Kiobstæderne visse

Privilegier. Den Omstændiglicd , at de Selilcswig af Suend Grathe tillagte

særdeles Privilegier, fuidcs indforte i den scbleswigske Stadsret, ijar vel

givet Anledning til den meget herskende falske Forestilling, at denne Kiob-

stædret skulde være givet af benævnte Konge; men det er aabenbart, at

den er given af llaadet og Borgerne. Forf. sogcr at bestemme denne Lovs

Alder af indvortes Grxinde, som det ældste levnede Haandskrift, det Ebel-

toftiske, frembyder. Ved en lige Selvgivning opstod den Roeskildiske

Stadsret, den Lxmdske, som urigtigt pleier at kaldes den Ilclsingborgskc,

og den for Ribe. Den ældste Kiobenbavnske Lov, er en Forening mel-

lem Biskoppen og Borgerne. De middelbare danske Kiobstæder udovede

med Hensyn paa Retsnoi*merne de samme Frilieder, som de, der umiddel-

bart stodc under Kongen. Denzie Fribcd viste sig i Middelalderen ligesaa

vel ved at antage fremmede Steders Love, som ved at danne sig egne.

Paa denne Maade indfortes den Lybske Ret i nogle Kiobstæder i Sondcr-

jylland, den Scblesvigske i andre, saavel som i nogle af Norrejyllands

Stæder. Riber Stadsret blev herskende i Ndrrejylland og Fyen, den

Roeskilder i Sielland og tilliggende Ocr- Den Lundske i Skaane. Af For-

sigtighed begiærede man stundom Kiobstædsretterne bekræftede af Kongerne.

Erik GUpping var den forstc danske K.o:igc , der gav en almindelig Stads-

ret, men overlod dog Kiobstæderne om og hvorvidt de vilde bruge den,

hvorfor de fleste vel ikkun havo benyttet den som en subsidiar Ret. Dette

gielder og om de efteriolgende Kiobstædretter , lige til Kong Christian,

den tredies Tid, hvorfor man seer at Kongerne bekræftede en Municipal-

lov for en eller anden af L^mdets Kiobstæder, medens de gave saadanne

almindelige Kiobstædlove. Forf. agter i næste Modeaar at udfoi'e denne

Matei'ie i Henseende til de andre Grene af den gamle danske Ret.

HistorisTc Classe.

Hs Hoiærværdighed 'Ri&k.o^ Micnter , Storkors af Dannebr. , har fo-

relagt Selskabet en Tegning af en ældgammel i Ruinerne af Citiuju paa

Cypern funden phonicisk Solvmynt , som den afdodc Professor Clarhe i

Cambrigde har udgivet i hans Reisebeskrivelsc , anden Deels forstc Bind.
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Myntønj ;'som omtrent "har Storreisen, formodentlig ogsaa Vægten af en

græsk Tedradrachma , forestiller paa den ene Side en paa Knæ liggende

Vædder, paå den anden Side en Perlekrands med nogle plidniciske Bogsta-

ver. Vædderen, og Myntens ;li6ie Alder, som liele Præget viser, liar for-

anlediget Biskoppen til den Formodning, at det kunde være den Kesiiha

(niO^tL'p), som omtales I Moseb. XXXIII, 19, Josv. XXIV, 32, Job

XLII, II, og som endnu i'S^or Tidsregnings foi'ste Aarlmndrede, ifdlge

Rabbi Ahihas Vidnesbyrd Vstr gieldende i Afrika under samme Navn : da

de Grunde , som tale for at dette Ord betyder en Mynt , liave stoi're

Vægt end de som ere anfdrte til Forsvar for den anden Mening, at et

Lam derved skulde betegnes, og Intfct med Rimeligbed kan indvendes imod

at Plionicierne ved deres udbredte Handel allerede i Abraliams Tid liave

kicndt og brugt ikke blot tilveiet, vdow ogsaa præget Metal.

Pi'ofessor P. E. Muller forelagde Selskabet en udforlig Afhandling

om Kilderne til Saxos ni forste Boger og disses Troværdighed. Saxo har

i dette Tidsrum af sin Historie, der gaaer fra Dan til Gorm den Gamle,

kun saare lidet benyttet fremmede Skribenter; trende skrevne islandske

Sagaer om Amletli , Frode den Fredegode og Regnar Lodhrog har han uden

Tvivl kiendt, samt enkelte mundtlige Beretninger af Islænderen Arnold og

nogle skrevne danske Kongelister. Det Allermeste har han hentet fra gamle

Sange og danske Folkesagn, hvilke han ordnede efter folgende Grunde.

Saxo gik xid fra den Sætning, at trende Folkestammer havde levet i Nor-

den, forst Jotuuer, siden troldkyndige Aser, derpaa Born af begge Slæg-^

teis Sammenblanding (Pieroer). I Spidsen for det Hele sætter han af ety-

mologiske Grunde, Dan og Angiil, Gram og Skiold , efter hvis Navne

Lande og Konger bleve opkaldte. Derefter folger Maddings Historie og

en Frodes , hvori Jotuner spille en Rolle. Nu skulde Asernes Bedrifter

have fixlgt, hvilke dreiede sig om kosmogonlske Myther, der vare blevne

fortalte og forstaaede som historiske. ]\Ien fordi Hother , Balders Bane-

mand, skulde have været en Son af Hothhroth , og gamle Sange vidne om
at Kong Helge havde fældet en Hothhroth , om Inålken Helge, samt hans

Son Rolf Krage Sagnet vidste saa meget at fortælle; blev Saxo derved

bragt til allerede i sin anden Bog at optage Helg«s og i2o//i Historie. —
Trcdie og fierde Bog indeholder foruden de physiske Myther om Aserne

især tvende Fortællinger, den om Amleth, der synejs at være for storste

(5)
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Delen opdigtet af den ovennævnte Arnold , og den vfrlceligen gamle om
Verinund og Uffp. Nu maatte Saxo anfoi'e Frode den Fredegode , hvilken

Sagnet angav som en af de ældste Leirekonger. De faae Træk, der vare

noie knyttede til Navnet, liar en Islænder paa Saxos Tid forsætlig'.'n iid-

pyntet og bragt vilkaai'ligen i Forbindelse med de gamle Sagn om Heden

og Hogne , Asmund og Asvil , Arngrim og lians SSnner. — Saxo synes

at have modtaget dette, der udgior hans femte Bog, som et sannnenhæn-

»cnde Hcelt. Da i^roc/e ifolge theologiske Grunde antoges af Saxos Sam-

ticlige at have levet til Chrlsti Tid, troede man her at have et fast chro-

nologiskt Punkt; den luniddclbare Folge hlev, at alle de foregaaende Til-

dra<^elser sattes flere Aarhundrede for hoit op i Tiden; den middelbare

at Saxo, der havde anticiperet saa mange Begivenheder, og forlænget Tids-

rummet, kom i Forlegenhed med at udfylde dette i en sammenhængende

Foi'tælling. Den sictte Bog optages for storste Delen af Sagnkredscn om

Stærkodder^ der ogsaa fremtræder i 7de og gde Bog. Ikke nogen enkelt

Sa^^a har Saxo fulgt, men sogt at forbinde norske, danske, svenske Sagn

samt gamle Sange og give det mythiske et historisk Anstrog. Der har

kun levet een Stærkodder ^ Ingils Fosterfader, hvem Sagnet siden urigtigen

lod deeltage i Bravallaslagct. Det faldt Saxo vanskeligt at udfylde Tids-

rummet mellem Ingild og Harald Hyldeiand han hensatte derfor her de

Sagn om forskiellige Halfdaner , af hvilke han sammensatte Halfdan Bierg-

grams Historie og Indholdet af fire historiske Ballader , , som til hajis Tid

vare i Folkemunde: om Othar og SyrUha , Alger og Alpilde , Signe og

Habor , Guritha og Halfdan. Harald Hyldetands Historie er bygget paa

ældgamle og i det Hele paalidelige Sagn, men deres mytliiske Indklædning

er siden blevet misforstaaet. Sangen om Bravallaslaget , Saxo har oversat,

er: uden Tvivl fra Begyndelsen af det tiende Aarhundrede. Tidsrummet

mellem Bravallaslaget og Kong Godefred maatte atter efter Saxos Forud-

sætning blive meget for langt. Det udfyldes især med trende Fortællin-

ger: om den grusomme Kong JarmerIk , om Lrongobardernes Udvandring

under Snio og om Kong Gorms Reise : diss^ trende Sagnkredse have ind-

vortes Lighed, de ere samtlige uhistoriske, ældre og yngre Sagn, Tydskt

og Nordiskt, Iledenskt og Christeligt er i dem blandet paa en Maade, man

endnu kan paavise. Saxo har ikke blandet disse Bestanddele, men Snios

og Jarmetiks Historie vare danske romantiske Folkesagn, ikke ældre anå

det ellevte og tolvte Aarhundrede, i hvilke tydske Sagn og danske Min-
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der vare blevne forbnnclne og udpyntede. Gorms Soreiser ere moralske

Parabler i Anledning af Ghristendommcns Indforclsc blandede med misfor-

staacde cosmogoniske Mytlicr. Saxos niende Bog optages fornemmeligen

af Regnar L,odbrogs Historie. Der har kun levet een Regnar med dette

Tilnavn, som blev fældet i Eiigelland 793, og hvis Borneborn hevuede

hans Dod. Saxos Historie om Regnar er sammensat af nogle islandske

Sagn om denne Konge, hentede fra hans Saga, nogle danske Sagn om
Kongens Hustruer, en Liste paa Feldtslag, hentede fra Regnars IXodssang,

og endeligen en langt yngre Regnars Historie, der kæmpede med en Ha-
rald om Riget. Saxo har i at bearbeide sine Materialier viist, naar et

Par Skiodosloshedcr undtages, al den Skionsomhed, man kunde vente af

en Datidens Klerk. Han liar ost mindre af islandske Kilder, end man i

Almindelighed antager ; han har ingcnlixnde forsætligen a^iveudt noget Træk
af en fremmed Historie for dermed at udsmykke sit Folks Bedrifter, og

man finder adskillige Spor til at han ifolge historisk Kritik har forkastet

Efterretninger, han ansaae for upaalidelige, om de end for [hans Plan

maatte liave været ham velkomne.

Professor /. Moller har forelæst en Afhandling om Dannerkongcn

Frederik den Andens Mægling i udenhoidske Religionsstridigheder med en

Indledning om disse Stridigheders Beskaffenhed. Denne Undersogelse blev

fremkaldt ved Opdagelsen af nogle hidindtil utrykte Breve, vexlede imel-

lem Kojig Frederik II. , Kong Henrik af Navarra (IV) og de protestan-

tiske Fyrster. Disse Breve bevise , hvad man hidindtil ikke vidste , at

Kong Henrik allerede i Aaret 1578 henvendte sig til Danmarks Konge

om Mægling og et godt Forord for de Reformerte hos Churfyrsten af Sach-

sen, og sA. Frederik deji Anden virkeligen sogte at afdrage Churfyrsten fra

de overilende Skridt, at indfore Concordiebogen og fordomme de Refor-

merte ;
ligesom det af andre Aktstj^kker oplyses , at Kongen af Danmark

anvendte sin hele Indflydelse hos Kong Henrik III. for at bevæge ham

til Retfærdighed og Menneskekiærlighed i^lod hans reformerte Undersaatter.

CommUsionen for. éeu^ danshe Ordbog

har fortsat Revisionen af Bogstavet O. Udkastet til flere Bogstavers Re-

daction er fremmet; det Hefte al Ordbogen, som indeholder Bogstavet

M kan inden kort Tid ventes færdigt fra Trykken.
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Den endnu uudgivne Deel af Kortet over Sclileswig er nu imder

Kobberstikkerens Haand og allerede betydeligt fremmet. Paa Opmaalnin-

gen i riolsteen arbeides nu med Iver under Professor og Ridder H. C.

Schumachers Bestyrelse.

Fra 3i Maj'1823 til 3i Maj 1824.
I afvigte Aar bar Selskabet tabt sit lioitskaftede Medlem Confe-

rcntsraad og Commandeur af Dannebrogen Callisen, som i en lioi Alder

endte sin lige saa liæderlige som lange Lobebane.

Til indenlandske Medlemmer liar Selskabet optaget

for den pbysiske Classe

Professor /. F. Schouw.

for den historiske

Professor J. L. A. Kolderiip Rosenviiige.

Til udenlandske JNIedlemmer ere optagne

for den matbematiske Classe

F. /. X>. Arago , Professor i Astronomien og Medlem af det Kgl.

Franske Videnskabernes Academie.

Baron Joseph Fourier , fen af dét franske Videnskabernes Academies

Secretairer.

J. F. TV. Jlerschel, Esqu. , Medlem af det Kgl. Videnskabernes

Selskab i London.

Capitain Kater, Medlem af samme Selskab.

for den pbysiske Classe > ti'-' >,

Doctor TVilliam Hyde Wollaston, Vicepræses for^'dtrt^Kgl. Viden-

skabernes Selskab i London.

Z. J. Thenard, Professor i Cbemien, og Medlem af det Kgl. Franske

Videnskabernes Academie*

C. S. Weiss, Professor i Mineralogien, og' Medlem af det Kgl.

Videnskabernes Academie i Berlin.

Doctor Seebeck , Medlem af samme • Academie.

:.kI -i iL>u,i . ,a ;
Physish Classe,

I vore TJndersogelser over Naturen ledes vi [ofte til Iagttagelser,

der bære e^t vist Præg af Utrolighed, og derfor af Nogle alt for overilet
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foi'kastes, medens andre, just for Overordentligliedeus Skyld, finde en

Glæde i [at 'fæste Liid til dem. Det ligger i den experimentale Naturvi-

denskaLs 'Aand, at virke mod begge disse Yderligheder; den tillader qs

vistnok ikke at antage Noget for Sandlied, for en ved streng! Critik vei-

ledet Erfaring liar bekræftet det; men den forbyder os ikke miiidrcj strængt

at forkaste det Overordentlige , fordi det ikke passer til vore hidtil |havte

Forestillinger. Saa længe der staae experimentale Midler} til vor Raadig-

hed, opfordrer den os til at stræbe efter en uomtvistelig Afgiorelsc. Tilf

denne Classe af overordentlige Iagttagelser henhore sikkert de, som Pro-

fessor og Ridder Herholdt nu i lang Tid med fortiinlig Omhyggelighed

har fortsat, over en i mange Henseender mærkværdig Patientinde, hos

hvilken blandt andet en overordentlig Vandudskillelse har fundet Sted.

Allerede tidligere havde han om denne Syge iidgivct et Skrivt

,

i hvis Fortale han gjorde opmærksom paa, at hvin fra Februar til Slut-

ningen af Junii 1822, gjennem vesica og geniialia var skilt ved 729
Pund mere end den Masse af Si)ise og Drikke hu2i i den Tid havde nydt

;

hvorimod hendes Legem i dette Tidslob ikke havde tabt mere G\v3i hen-

ved 16 Pund i Vægt.

Forfatteren kunde da ikke andet end formode , at denne store Til-

væxt maatte skyldes AtmOsphæren, paa hvilken det syge Legem, under

visse Betingelser virkede paa en hidindtil ubekjendt Maade. Siden den

Tid fortsatte han sin Dagbog over dette Sygdomstilfælde, med al ham
mulig Noiagtighed, for efter Maal og Vægt at bestemme Forholdet mel-

lem den udskilte Vædske og de nydte Næringsmidler. Over Mængden af

liiin' kunde Forfatteien saa meget sikkrere holde Regning, som an uaf-

brudt Retension, saavcl i Vesica som i Vagina, giorde det nødvendigt,

at han dagligen udtomte disse to Beholdninger ved Catheter. Hans Iagt-

tagelser gave ham det overraskende Udfald, at Vægten af den Vædske,

den Syge havde afgivet fra Iste Julii 1822 til 10 December 1823 var

4878 Pnnd 'storre end Vægten af alt det hun i samme Tid havde nydt;

og dog havde hendes Legem i al denne Tid ikke tabt uden omtrent 12
Pund i dets Vægt. Forfatteren bemærker at denne store Forskiæl endnu

vilde vise sig betydeligere, naar man vilde forudsætte hos denne Sj'ge

samme Hudens o^ Lungens Uddunstning, som man ved Forsog har fun-

den hos Sunde.
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Forfatteren "bemærker at vi Lave tidligere Iagttagelser af "bcromte

Læger over Vattersot, Diabetes og Cholera , der give beslægtede Riesul-

tater. Han gior opmærksom paa don Sandhed, at Indsngiiingon er det

levende Legem ligesaa egent so}n Uddunstningen, og anfdrer mærkelige

Exempler paa at Mennesker i givne Tidsriun liave vundet mere i Vægt,

end de have nydt , og i Særdeleshed troer han i disse at finde Grund til

den Formodning, at en forstyrret Fordoielse, der elleis troedes at for-

mindske Uddunstningen, snarere foroger Indsugningen.

Forfatteren gior ojmiærksom paa Sandsynligheden af, at Indsugnin-

gen i Henseende til Vedligeholdelsen og Forstyrrelsen af det dyriske Liv,

maa spille en langt vigtigere Rolle end man hidindtil jhar forestillet sig.

Saaledes tilskriver man altid Forkiolelse en forstyrret Uddunstning, uden

at tænke paa den saa vigtige Indsugning.

Forfatteren tilfoier endeligen det Sporgsmaal : Skulde maaskee deu

hiftige og kiolige Behandling i Bornckopper, Typhus og slige ondartede

Febre, derfor have en saa velgiorende Indflydelse, fordi den begimstiger

Indsugningen, det er : letter Indgangen i Or ganismen for et oplivende Prin-

ciji, istedet for at den qvalme, inciterende Behandling, hvorved man

vilde uddrive alskjons formeente Skarpheder af Legemet, og fremegge

siimkne Livskræfter, giemiem Aaxhundreder har viist sig saa odelæggende.

Forfatteren troer at nye statiske Forsog, rettede paa Udforskningen af

Sygdomstilstandene, vilde være af stor praetisk Vigtighed.

Saaledes slutter sig da denne Undersogelse til en Deel af Lægekon-

sten, hvoi'i Forfatteren har virket med saa udmærket Held.

Fra Tid til anden have vi haxt Leilighed til, . i Oyersigten over

Selskabets Arbeider, at fremstille den Række af Undersogelser , Professo?

Jacobsen har udfort over det af ham hos Krybdyr , Fiske og Fugle op-

dagede Venesystem, og hvad dermed staaer i Sammenhæng. I forrige

Aar nieddeelte vi hans Undersogelse over Binyrerne hos hine Dyreclasser.

Han har siden fortsat og udvidet disse L^ndersogelser , og derved

vundet meget omfattende Resultater. Han finder Binyrerne hos alle

Krybdyr. Disse Organer ligge her overalt ved Begyndelsen af Huulaaren,

eller ved de tilbageforende Nyrvener, der ere dens Rddder. De ligge i

Kærheden af Ilovedapparatct for Generationsorganerne. De erholde, lige-

som Nyrerne, tilforeude Vener. Disse Vener danne hos Snogene og hos
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Fiirtenene et égét liJet" særskilt Venesystem, lios SkiJdpaddernc og Frocrne

derimod iidgiore | disse Vener en jDeel af Njn-erncs tilforende Veuesysteui.

Hos Fiirbenene ere Binyrerne meest bortliernede fra Nyrerne ; iios Sno-

gene nærme de sig samme mere, hos Skildpadden ligge de j>aa den for-^

rcste og nederste Flade af Nyrerne, tildeels noget ind i disse! Organers

Substantsj lios Froernc have de omtrent samme Beliggenhed, men dybere

ind i Nyrernes Substants.
i

Forfatteren viser at disse Legemer ere de sande Biiiyrer , og at

man med Uret har taget de Fidtlcgemer , der findes i Nærheden af Ny-
rerne derfor. De tvende forstnævnte Ordener af Krybdyrene nærme sig

i Henseende til Binyrernes Organisation meest Fuglene. Hos nogle Vand-
fugle fuldes en Gientagelse af den hos de to sidste Ordener fundne Or-
gaiiisation af de tilforende , Vener.

Den Mening, at Landenes Luftvarmc og Veirliget i Tidernes Lob
forandre sig, er ofte nok bleven fremsat, men er neppe [endnu bleven

droftet med den behorige Grundighed. Man har alt for ofte sysselsat sig

med Gisninger over Aarsagcrnc til de antagne Forandringer, istedet for

at samle og provo de Kicndsgierninger der skulde godtgiore dem. Profes-

sor /. jP. Schouw^ af hvem vi i forrige Aar meddeelte mærkværdige meteo-

rologiske Undersogelser , har over denne Gienstand forelagt Selskabet en

Række af Afhandlinger, som endnu skal fortsættes. Han skielner i denne

Undersogelse 3 Hovedaldcre : den forhifitoriske , ved la.y\s Bedommelse de

i Jordens Skiod opdagede Levninger af Dyr og Planiter ere A^ore Veile-

dere; den hlot historishe , hvorom Oplysningerne maa hejites af de ældre

Tiders Beretninger om Climaternes Beskaifenhed , eller om de Forhold o<^

Begivenheder, som dei-med staae i Forbindelse 5 endeligen den historisk-

meteorologiske hvorfra man ikke blot har historiske Efterretiiinger , men til-

lige videnskabelige Iagttagelser over Lufttilstanden.

Hvad åen forhistoriske Alder angaaer, da har man, som bekiendt,

idcligcn gientaget den Paastand, at de nuværende tempererte Jordstrog i

hiin Tid havde det hede Jordbeltes Varme. Skulde denne Sætning bevi-

ses, saa maatte man eiiten beraabe sig paa, at Arter af Dyr og Planter

som nu ikkun findes i det hede Jordbelte, dengang levede i de tempererte

eller at Slægter , som nu ere indskrænkede til hiiut, dongang ogsaa vare

Ildbredte i dissej eller endeligen at disse i hine Tider nærede Dyr og
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Planter, der havde Egenshahei' , som mi ihkun yindes i et hedt Jordstrog,

og som nodpendigen Jhrudsætte et saadant. Ved Cuviers Arbeider er det

godtgiort , at de i det tempercrte Jordstrog forekommende fossile LeAiiin-

ger af Elcpliauter, Næshorn, Flodheste og andre tropiske Former af Pat-

tedyr, henhore til andre Arter 'end de imh;vendc ; hvorimod de Lev-

ninger , der henhore til Slægter , som endnu findes i samme Jordstrog f.

Ex. Faaret, Hiorten, Ræven , enten slet ikke knmie skigglnes fra de cndjm

existerende , eller komme dem overordentligt nær. Blandt de fossile Croco-

diller og Skildpadder, finder man i Enropa heller ingen af de nu hestaa-

cnde tropiske Arter, vt\G\\ vel Spor til den Eurojiæiske Skildpadde.

!Blandt Fiskene har jnan vel troet at linde tropiske Arter i Europa, men
de til denne Classe henhorende Forsteninger have endnu ikke været un-

dersøgte med den Critik, der fordredes til at godtgiore at Artei'ne vare do

samme. De Levninger af Insectcr Crustaceer og Skaldyr, som Jordlagene frem-

byde os, synes ogsaa at være enten vihekiendte Arter, eller saadanne som de

Jordstrog , hvor de ere fnndiie , endnu nære 5 blandt andet har Brocchiy

bcviist, at mange Arter af Skaldyr, hvoraf der forekommer Forsteninger

i Aijpenijierne, endnu bestaae som levende Arter i Middelhavet. Vel har

I.amark blandt de fossile Skaldyr omkring Paris fundet nogle , som nu træf-

fes i Sydhavet og de indiske Have; men om end Enslieden af de omhand-

lede Arter fiddkomment var afgiort, saa vilde deraf dog ikke kunde ud-

drages et sikkert Beviis for en hoiere Varmegrad i hine Tider; thi endnu

er Skaldyrenes geogi'aphiske Udbredelse os ikke saa fuldkomment bckiendt

at vi kunne bestemme om de, hvorpaa det her kommer an, ikke ogsaa

findes uden for Vendekredsene, hvilket saa meget snarere er muligt, som
Havets Varme ikke har saa store Uligheder som Landets. Det samme la-

der sig ogsaa anvende paa Zoophyterne. Blandt de fossile Planter anfores

ikke sieldent Europæisk« Arter, derimod faa tropiske ; men om ingen af disse

ér den fuldkomne Enshed godtgiort. De tropiske Arters Forekomst i vort

Jordstrog er da ikke af den BcskaiFenhed at den kimde tiene til at godt-

giore en lioiere Varme i ældre Tider.

Skal Beviset hentes fra Tilstædeværeisen af tropiske Slægter og Fa-
niilier, da vilde de fossile Levninger deraf ikkun mcdfore jen betydelig

Sandsynlighed, naar man i de kiolige Jordstrog fandt Forsteninger af saa-

danne Former, der enten udelukkende eller næsten udelukkende tilhore det

hede Jordbelte . og der fandtes udviklet i mangfoldige 'Former. De tropi-
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ske Slægtel": Elephanten, Næslioi'net, Flodhesten, Tapiren, livoraf man
finder saa hyppige Levninger i det tempererte Jordstrog, crc, i den nu

bestaaende Verdensalder , meget fattige paa Arter j hvorimod de , ligesom

•den hele Familie Pachfdérmata,'\ Foi-verdenen have været meget rij^ei^e

derpaa, hvorfor det da en let miiligt, at de i hine Tider have indeholdt

Arter skikkede til at leve tinder en koldere Himmel. Derimod linde vi

blandt Porverdenens Le"\aiinger, ingen af den i det hede Jordbælte nu saa

overordentligt talrige Abefamilic. For en storre Varme i hine Tider knnne
y'\ GX heller aiifore de store Rovdyrarter af Katte- og Plundefaanilierné,

der træffes bl«ndt vor Jordstrogs Forsteninger; da disse Familier ere ud-

bredte over Jordkloden, og 'man endog i Polarlandene finder store Arter

deraf. Snarere knnde man fra de fundne Levninger af Reptilier hente

nogen Sandsynlighedsgrund for den amliandlcde Mening. Man finder blandt

disse Crocodilslægten og en Deel Skildpadder. Begge Slægter have faa Re^
præscntanter udenfor Vendekredsene, hvbrtil endnu kommer at Reptilicrne

overhovedet, baade i Storrelse og Antal meget aftage mod Polerne. Det
betydelige Antal af Skaldyr og Zoophyter kan ogsaa her anfdres, som

Sandsynligliedsgiund. Lamark har blot fi'a Paris's Omegn beskrevet 500
Arter af fossile Skaldyr. Fossile Coraller kunde ogsaa paaberaabcs. Do
hyppigste Plantelevningér, især 'i Steenfculforniationen ere Bregner; og

denne Familie har sit Maiiftiuin vied Vtendekl-edsene, dog udbreder den

sig endog ud over Polarkredsen, Af Palmernes Familie , der udenfor

Vendekredsene har faa Reprajscntanter, finder man ogsaa Spor i Forver-

denens Levninger, skjondt meget sjeldnéi'e end man efter Skribenternes

Angivelser skulde troe. - - ^i
;

•

.'I fi;obj. For saavidt man Vilide 8t3f1:e Beviiet for en storre Varme i For-

rerdenen- derpaa ,' -at visse af dens Pla'ntcr eller Dyr havde vasret af en Be-

skaffenhed, der gjor' en Saadan Forudsætning nodvendig, saa maatte man

især holde sig til den Erfaring , at der blandt disse Levninger forekomme

mange træagtige Plantet af Monoeotyledonernes Række. Saadaune Træer

findes nu ikkun mellem Vendekredsene, eller i deres Nærhed, og de voxé

paa en Maade, der er aldeles forskjellig fra. den, der finder Sted hos

vore dicotyledone Træer: ''Men -^'nétop' denne Voxemaade synes tit gjore

det umuligt, at de kunde triVes i Lande^ hvor Varmegraden i en Deel af

Aaret syjiker under Frysepunktet. , ' . . . '

;
'[felfiia tt(baiJ**I citisBqo'Xua&BfcOfll HsJb oh ^g") ^loflcg
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Hvad Dyrefle angaaer, kundo man maaskee beraaBe sig paa, at de

store planteædende Pattedyr, ;i kplde JLandstrog, ikke letteligen vilde finde

tilstrækkelig Fode om Vintereia, og at heller ikke de store Croco<liller og

Skildpadder vilde finde Fode og ^Opholdssted i de tilfrosne Floder j dog

kan man herved bemæi-ke, at, hine kunde være Vaiadredyr, disse maaskee

kunde ligge i Vinterdvale.
,

, Det kan da ikke'^Jiægtes, at man jp fra Forsteningerne kan hente

nogle Sandsyrdighedsgrunde fo-r,, at, ,vprt jjj&rdstrog har havt en hoiere

Varme i den forhistoriske- Tid; laien paa den anden Side frembyde ogsaa

JEforsteningeriie Grunde for den modsatte Mening. Man har ved Tiede^

.Kosti'itz, Kirkdale, og flere Steder,, i Blanding med ^Levninger af Ele-

phanter , Næshorn og andre formeente tropiske Landdyr , fundet Been af

He^tq, Svijn, Oxer, Faar o. s. v., som enten slet ikke lade sig skjelne

fra de nuværende, eller dog kun ^fvige saa lidet derfra, at de i det hoie-

«te kunde i betragtes som Afarter deraf., pjiij^j.fjj^ij'iy.j-v/' -to |rf3t» -f j1rfRl'Vi?T,';q

j ; Af Fugle, Fiske og Skaldyr finder' man ogsag: adskillige Fdrtids-

l^vninger der ikke kunne adskilles ,fra de imlevende Arter. Heller ikke

majigler det paa Angivelser af Europæiske Planter blandt Forsteningei'ne.

.
; Denne tilsyneladende Strid kan maaskee hæves ^ naar man tager

Hensyn paa de forskiellige Dannelsestider. Fprmodentligen vil man da

komme til det Resultat, at de tropiske Ft^rmer' indskrænke sig til de æl-

dre Dannelsestider. Fi-a Overgangstiden have Forsteningerne for liden

Mangfoldighed, og Formerne deri ei-e alt for fremmede, til at man der-

over turde vove nogen Formodning, Med Hen&yn paa den Dyr- og Plan-

teverden, vi finde begravet i de egentlige Fldtzbjerge, eller de saakaldte

fiecundære Formationer, hvor det just er at de, træagtige Monocotyledoner,

4e;ni stoTe Mængde af Bi'egner,- Crocodillerne og Skildpadderne forekomme,

har Formodningen om en hoiere Datidens Varme den^ meste Sandsynlighed.

Mere tvivlsom er Sagen i Henseende til de tertiære Formationer. Paa den

•ene, Side kunde man anfore, at deri findes Spor af Palmer og andre træ-

agtige MonoGotyledoner, saavel som Levniugeir af tropiske Skaldyr; paa

den anden maa nævnes, at man ogsaa deri finder Levninger af Fyrrearter,

saavel som af Europæiske Skaldyr og Fisk. Maaskee ville fremtidige XJii-

dersogel&er ogsaa her vise , at hipe Levn|ng.er hore til dis ædd^tp , disse til

de yngste Danningsled. Hvad endeligen det saakaldte opskyllede Land an-

gaaer, saa synes de deri fundne Europæiske Pattedyr, Skaldyr, Fiske og
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Planter at i'vke at ' Climatct har været som liu. De deri fundne '^store

Landdjr crc ikkuii i Henseende til SJaegien-overeenssteiniiiende med dem,

det varme Jordbælte nærer. '^•J''"^'*^ >'^. -> > )''-i<: •*!. '
,

jiuy:i ^I dién historiske Periode fr-erøhyde^ ^ig vel ogsaa store Vanskelighe-

der, imidlertid er man imacg^eligen i Stand til her at komme Sandheden

næi-mere. GJennemgaae vi Oldtidens Skrifter^ saa synes Landene omkringf

Middelhavet , i Henseende til Varmen ikke at have* lidt tt^gen Vsøscjitlig

Forandring. Ved Jernéalém' dyrkede man, saavel efter !Bihelens som efter

profane Skribenters Udsagn, Viinranken i det Store, og Daddelpalrnen

daimcde der Skove. Begge findes ogsaa hyppigen paa Mynter, som Sym-
bol paa Landet. Men Viinavlen har for nærværende Tid, paa den Deel

af Jordkloden, sin sydlige Grændsc saare lidet nærmere Æqvator; tlii i

Abnsher i Persien,' skdules Ranlten mod Solen, i Gruber. Hvad Daddel-

palmen ang^aet, da er Jerusalems -Brede den nordligste' Grend^éV'wd<j've'e

livilken dette Træe ikke giver moden Frugt. Havde Jerusalem altsaa i

Oldtiden været koldere, saa \-ilde man der ikke havt modne Daddler, liavde-

dot havt storrc Varme, %'ilde man der ingen udstrakt Viinavlhåvt* Man
kan derfor næsten med Vished sige at Middelvarmen i Jerusalem, den-

gang som nu , maa have været mellem 2 1 og 22 Grader efter det hun-

dredgradige Thermometer fliær véd 17** "til 18"* R.) Kornhostens og Viin-

hostens' Tid var ogsaa i Palestina den samme i Oldtiden- som nu. Planter,

som nu have deres nordligste Grendse i Ægypten, omtales ogsaa af Jle^

rodot t)g Theophrast , som saadanne, der findes i dette Land, men ikke

nordligere j f. Ex. Mimosa nilotica , Ficiis sycomoriis , JSPymphæa loUis. Om
Cunifera Thehaica , som findes i Overægyptén, men ikke i Nederægypten,

axiiore-^ T/ieophrast og SiraBo det sanime.
'

" At Varmen Bellér iklte ka.n have

været betydeligt storre i Ægypten end nu, see« ogsaa deraf, at man der

dyrkede Olietræet. Ligesom Regnen nli i Noderægypten er sielden, i Over-

ægypten næsten et Vidunder, saalcdes var det ogsaa i Herodots Tid. Pe-

riodern« for Nilens Aftagen og ' Tiltagen vare de samme ' som' n«. §*'

GJennemgaae vi de \'ildtVOxendc Planter, som forekomme hos déA

Græske og Romerske Oldtids Forfattere, saa træffer man der paa de samme

Planter, som- nu udmæi'fee dét 'lydlige Europas Vasstrig« fra det nordliges:

som Bjcrgplanter finder man der omtalte de samme, som endim findes paa

hine Landes Bjerre, og, for en Deel, ere de samme, som gjenlindes

(6*)



XLIV

paadet nordlige Europas Sletter. Blandt dyrkede Træer og Planter om-

tales ogsaa de fleste som endnu dyrkes der. Blandt andet forticncr at be-

mærkes , at Strabo siger om Gallia narhonensis (den Franske Kyst ved

Middelhavet) at den frembringer samme Frugter som Italien, men at man,

naar man gaaer længere mod Nord, til Cevennerne, ikke mere træffer

Olietræet. Men paa samme St»d sætter endnu Decandolle ^ i sit plaate-

geograpliiske Kort, Olietræets nordlige Grændse.

•ftj; De Bemæi'kninger , som Rutilius fremsætter, om hvor man kan

dyrke Arhor Citri (Citrontræet eller et andet Træe af Orangefamilien)

passer ogsaa ganske til Nutiden. De Gamles Angivelser om de rette Tids-

punkter for Hoe-, Korn- og Viiuhosteu stemme temmeligen vel med de

nuværende.

Adskillige Forfattere liave paastaaet at Vinteren i Oldtiden var

meget strængere ; men de hente ikke Beviserne herfor fra Naturgranskere

og Historieskrivere , men fra Digterne , som med deres eiendommelige Fri-

lied ofte male med forstærkende Farver, ligesom man ci heller har giort

Foi'skiel paa det sieldne og det sædvanlige.

Men det er især om Landene ved det sorte og Azovske Hav om
hvilke det paastaaes at de vare uden al Sammenligning koldere end nu.

Blandt Historikerne anfores xe\ Herodot , som beretter at Kulden i Sky-

thien er utaalelig, at der er 8 Maanedcr Vinter, og at Bosporus Cime-

rius fryser tilj men majti glemme ikke, at den, der er vandt til en mil^

dere Himmel, sædvanligt giver stærke Beskrivelser over Kulden. Vinteren

er iovrigt ogsaa i vor Tid stærkere der, end man efter Beliggenheden

pleier at vente. Det nævnte Sund tilfryscr ogsaa i vore Dage, selv i

middclmaadigt strænge Vintere; endnu nyligen i Vinteren 1822-23. Be-
tænker man nu derhos , at Theoplirast anforer , at Figentræet og Granat-

æbletræet voxer ved dette Sund, og ved Propontis Laurbær og Myrter

saa kan Climatet neppe have været væsentligen strængere end i vore Dagej

og det kan vel ikke sættes synderligt i Tvivl derved, at den landil/gtifre

Oi'ids Klagesange fremstille dis^e Egne saa afskrækkende.

Professor og Ridder 6rsted har foreviist Selskabet en nye Art af

sammensat thermoelectrisk Kiæde. Naar man vil forene flere thermoelec-

triske Leed til en sammensat Kiæde, ligesom man kan forene flere hydro-

electriske (galvaniske) Leed til en sammensat Galvanisk eller Voltaisk, saa
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moder man en den tLennoclcktriske Virkning eiendommelig Vanskeliglied.

Denne Virkning ledes nemlig endnu meget mindre let end den galvaniske;

Metallerne lede dem ncppe bedre end Marmor leder Gnidningselecti'icite-

ten. Ved hvert nyt Leed foroger man naturligviis Kiædens Længde, og

derved Modstanden mod Ledningen; forkorter man derimod jLedene, saa

sætter Varmen, som just skal være ulige i de afvexlende Punkter, sig

alt for hastigt i Ligevægt. Forf. har udtænkt en Indretning der hæver

denne Vanskelighed. lian gior Ledene meget korte, xnen sætter de Dele,

som skulle være enten varme eller kolde i Forbindelse med en Strom af

rarmt eller koldt Vaaid, som vedligeholder deu fordrede Ulighed. For

at opnaae dette lader han hvert Led bestaae af en Daase, hvis ene Halv-

deel er Antimon, den anden Vismuth. Giennem hver anden af disse la-

der han stromme varmt Vand, giennem de ovrige koldt. Man kan saale-r

des have en sammensat thermoelectrisk Kiede af g Led, der ikke har

st(5ni-e Længde end den man ofte har givet de enkelte. Med flere Led
har Forf. endnu ikke forsogt denne nye Indretning, men Selskabet lader

forfærdige en lignende, paa 50 Led, som im snart kan ventes færdig til

Provelse. Forf. troer at man er berettiget til at vente store magnetiske

Virkninger af eu Indrotniiig som deiuic, naar maai ikkun giver (den

Leed nok. - 'ai

Samme har meddcclt Selskabet nogle Bemærkninger over Nordlysets

Theorie, hvorved han især giordc opmærksom paa, at den lysende Bue
af de store Nordlys netop har samme Retning som en electrisk UdladJiing

maatte have , der skulde staae i samme Fox'hold til Magnetismen. lovrigt

holdt han ikke for at .vi endnu have alle de uodvendige Kundskaber, for

at danne en fuldstændig Theorie af Nordlyset.

SamjMe har ligeledes forelagt Selskabet Beretning om nogle Forsog

over Lyset. Fraucnhofer havde soUi bekiendt, opdaget -srviSG morke Stri-

ber i det prismatiskc Farvcbilled af Solen, og viist at de paa en vaaent-

lig Maade hænge sammen med Sollysets Beskaffenhed, i det ;it det prisina-

tiske Farvebilled af forskicllige Stierzicr tildeels viste ganske andre Striber,

hvorfra atter de der danne sig ved Prismets Vii-kning paa de ved Kunsten

fremkaldte Lysarter ere forskiellige. Ogsaa den electriske Gnist viste her-

ved egne lyse og morke Striber. Forf. troede at det vilde være lærerigt,

at undersoge det ved galvanisk Glodning frembragte Lys . soan han i Tlieo-

ricu om Lyset tillægger stor Betydning. Det viste sig herved, at dette
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Slags Lys gav det Lele prismatiske Farvebillcd , men uden alle enten lyse

eller morkc Striber ; saa at det lieri viser sig forskielligt fra alle andro

Lysarter der hidindtil have været undersogte. Han xmdersogte tillige

dette Lys i Henseende til Polarisation, men fandt det aldeles upolariseret.

Man foler nu, mere end nogensinde for, Nodvendigheden af at

undersoge Jordens indvortes Bygning, i ethvci't os tilgængeligt Land. Vel

kan man allerede, under gunstige Forhold, i et enkelt Lands Bygning

lasse et stort Brudstykke af vor Klodes Udviklingshistorie, anen Tingens

Natur lærer, og Videnskabens Historie stiller os det klart for Gine, at

man kommer til den meest begrændsede Ensidighed*, jiaar man paa en saa-

dan Grundvold forsoger at bygge en Videnskab. Vi maa derfor med Tak->

Hemmelighed modtage de Bidrag Videnskabens i\Tige Dyrkere, paa besvær-

lig? Beiscr, hente til dens videre Uddannelse. I det de sammenholde de

Love , man af andre Steders Forhold har troet at udfinde , med nye Gien-

stande, maa de snart bekræfte tvivlsomme Sandheder, snart berigtige ovei'-

ilede Formodninger, snart opdage os ubekiendtc Naturlove ; men altid maae

de befordre Videnskabens Fremskridt til dens hoie Maal.

I afvigte Aar har Selskabet af Doctor Forchhammer erholdt en Be-

retning, hvori han gjor Rede for en Deel af de geognostiske Iagttagelser

og Undersøgelser han i Sommeren 1 821 udforte paa Færoerne. Alle

Biergartcr , der findes paa denne Ocgruppe , hore til Trapfamilien , med
Undtagelse af enkelte underordnede Kullag. Han gior Forskiel mellem to

i deres Udvikling, og sandsynligviis i deres Oprindelse gandske forskiellige

Danninger; den ene kalder han den regelrette Trap, den anden den ure-

gelrettc. Den forste , der udgior Hovedmassen af alle Oer , er schichtet

i niecr eller mindre mægtige Lag. Den bestaaer af 2 Led; Hovedleddet

er en Dolerit, en Bjergart, sammensat af Feldtspath og Augit, henhorende

til det man for kaldte Gronstcen. Den almindelige Feldtspath er sædvan-

ligcn i denne Dolerit meget tydeligt udviklet, Augiten derimod ikkun paa

enkelte Steder. Farve og Haarhed ere meget forskiellige, og deres Foran-

dringer synes især afhængige -af \.o Aarsager, nemlig Jernets Iltningstil-

-stand og Massens Sammenhæng. De gronne, brune og rode Farveafæn-

dringer bcstcnmies ved Jei'nets tvende Ilter og deres Forening. Hvor
Sammenhængen er mindre, der findes de lysere Afændringer, og tiIJi;?e

har Stenen der for det meste Mandelstcenstructur. Doleritlagct er sæd-
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vanligen fra SO — 100 Fod mægtigt, 'men sammensat af afvexTencIc Lag,

•af stdrrc eller mindre Sammenliæiig^ Det andet Led i denne Danning er

en blod Steenart , der har nogen LJiglied med Leerstenen, bar rode og

brune sieldent gi'onne Farver'*; den indeholder cbeniisk bundet Vand og er

sandsynligviis ikkun en Vandrorbindelse (et Hy-drat) af Doleriten. Dets

Lag ere for det meste ikkun 1—2 Fod mægtige. Begge Leed vexlo

med binanden igjennem bele Damielsen. Lciringen er bækkenformig , saa-

ledes at Scbicbterné fra de ydre Oer, Suderoe,^ Myggenæs, det nordlige

Stromde og Norderderne falde ind imod Gruppens Midte, men det &ynes

efter -Sciicbternes Fald , som om den dstlige Deel af Bækkenet ikke meue
er til. Heldningsvinkelen er sieldent stdi're end S**- Den nyere Deel af

denne Dolerit -Dannelse <?r porpbyritisk med glasagtig Feldtspatb;^ den æl-

dre er ikke porpbyritisk og flades ikkun paa Suderde, og Myggenæs;
Paa Grændsen af disse to Vai'ieteter af^ Doleriten findes Kullag, baade paa
Syderde og Myggenæs.

Kullet er indlagt i det Leerstenen lignende Lag, men bvor Kullet

forekommer er der foregaaet en Adskillelse af Stenens Bestanddele. Leer-
stenen er bleven jei-nfri, og usmeltelig for Blæserdret. Det udskilte Jern

er forandret til Forilte, som i Forening med Kvilsyre danner den Jern-

steen, vi ber bave kaldet Kuljernsteen, og; Hausmann Spbærosiderit. Den
forekommer i Nyrer i Selskab med Kullet og Leeret. Allerede i Kulle-

nes Nærbed indebolder Doleriten smaa Nyrer af Spbærosiderit. Paa manf^e

Steder bæ-rer denne regelrette Formation Præg af en dybt indgribende

Forstyrring, der synes allerede at bave virket luider dens Dannelse, og
-siiart viser &\g derved at Scbicbterné sammentrænges, og. afbrydes (bvilket

tydeligst kan iagttages ved Kullet paa Syderde) snart derved at enkelte-

Lag antage et brændt Udseende og conglomeratagtig Structur, snart ogsaa

ved enkelte udskilte smaa Masser,, der i deres Forbold bave megen Liigbed

med Lavastrdnune. Disse Forstyrringcr vise sig især paa den dstlige ^\Aq

af Bækkenet , bvor der efter Lcirings^forboldene mangler et stort Stykke

for at gidre Bækkenet fuldstændigt. Paa de fleste andre Steder er Leiriu-

gcn meget regelbunden. Scbicbtningen kan forfdlges over store Stræknin-

ger og giennem iHauge paa begge Sider dybt indskaarne Dale øg Sunde.

Den regelrette Trapp bar Forfatteren især xindersdgt paa og, i

Nærbeden af Skiellinglic^ldct paa Strdmde. Den forekommer ber under

mærkværdige Forbold, som et meget mægtigt Lag, med sdilige Afsondrin-
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ger. Man kan forfolge det fra Havet, ikke langt fra Norderdal, indtil

en Hoide af lienved 2000 Fod ved Sumfiold, og ikke langt fra Skiel-

lingbyc findes det igien ved Havet. Snart ligger det conform med den

regelrette Trapp, snart liæver det sig plndseligen under temmelig store

Vinkler, snart giennembryder den de regeliette Lag, ndcn p^^a mindste

Maade videre at forstyrre dem, og danner egentlig Halvdelen af et meget

nregelret Bækken, livis Sider skyde ind under langt storre Vinkler end

Doleriten, og derfor giennembryde den overalt. Laget har lieelt igiennem

soilige Afsondringer, der findes intet Leersten Lag forenet dermed, ingen

Mandelsteenstruetur. Steenarten er meget mere krystallinisk end ved den

regelrette Trap, og synes blot at være sammensat af kornet krjstallinisk

Feldtspatli og Titanjernsteen , bvoraf den sidste alligevel udgior ikkun en

meget ubetydelig Deel i Massen.

Philosophish Classe.

Conferentsraad og Ridder Schlegel liar i det forlobne Aar endvidere

fortsat den Række af Afhandlinger, h^'ori han viser os livorlcdes vore

gamle Love have deres Udspring af Folkevillien , og have udviklet sig af

Nationens Ejendommelighed. Den i Aar fremlagte Afhandling omfatter de

endnu tilbagestaaende Dele af den ældre daiiske private Ret ; nemlig Soe-

og Handelslove , Gildeskraaer , Gaardsretter , adskillige Foreningslope ©g

Præjudicater.

Særegne gamle danske Soretter haves ikke i Behold, midtagen her-

til maatte henfores Jomsvikingerncs Love, det beromte af Kethemaiin op-

rettede Roeshildske Kaperselskabs Love o. s. v. I de gaanle Provinciallove

findes ikkun faa Bestemmelser af dette Slags. I den schleswigske Stadret,

og de senere Sonderjydske Kjobstedretter træffer man derimod adskillige

hidhorende mærkelige Forskrifter. De andre danske Proyindsers seerskilte

KJobstædlove ere langt fattigere i denne Materie. Naar man agter paa den

danske Sohandels Udstrækning, som Hansestæderne ikke formaaede aldeles

at imdertrykke, maa man finde det rimeligt, at de Danske Sdhandiende og

Sofolk maa have folt Trangen til en Lov liig den Norske Faj-manna^T-

JLog7i, méli som er bleven tabt for os ved Indforselen af den Wisbyske
Sorct. Deime beromte Solov blev efterhaanden indfort i hele Norden,

ligesom Consolato del mare og den Oleronske Soret i det sydlige og vestlige
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Europa , og udviklede sig paa samme Maade som de oyrige , ved en fri

Forening mellem Kiobmænd og Sofolk, ikke paa eengang nieii efterliaan-

dcn. Forfatteren gior det sandsynligt, at Danske ligesaavcl som Hanse-

stæJcrnc have liavt Deel i denne Lovs Affatning, især efter at Handels-

forbindelsen mellem Danmark og Gulland var bleven saa meget foroget,

ved de Forrettigheder, Valdemar Atterdag tillagde Staden Visby i dens

Handel paa Riget. Antagelsen af den Visbyske Soret synes at have været

aldeles frivillig fra ^e Danske Plandiendes Side, men tillige saa almindelig,

at den bekicndte Bogtrj-^kker v. Gehmen fandt sig iigesaavel forpligtet til

at bckiendtgiore ved Trykken denne Soret, som den Skaanske og Sielland-

ske Lov, 1505, altsaa forend den tryktes paa noget andet Sted, hverken

i Original eller i Oversættelse. Kong Frederik den andens Soret ^ der er

Kilden til fierde Bog i Christian den femtes Loi^ , er deels grundet i den

Visbyske, deels af nye forfattet "efter mange Danske og andre Sostædei's

Raad" og bærer derfor en Foreningslovs Præg.

Gildeshraaerne hdre til de vigtigste Danske Foreningslove (leges pac-

titiæ) der i Almindelighed forfattedes af Oldermænd og Stolbr5drene, med
alle Gildebrodres Samtjkke, senere i Forening med disses Repræsentanter.

De nedskrevcs tidligt, hvoraf Navnet Skraa. Da disse Gildeslove sigtede

til at unddrage Gildesbrodrene fra den almindelige Jurisdietion , indeholdt

en særegen Criminalret, og indgreb i alle Livets Forhold, saa er Kund-
skaben om dem meget vigtig i Henseende til den daværende Ret, især da

Gilderne neppe i noget Land vare saa udbredte som i Danmark; \d bor

derfor i Lovhistoricn betragte dem i Sammenhæng med de andre Retsnor-

mer , og ikke folge Kofod Ancher, naar han betragter dem som et isole-

ret Factum. Da den Selvraadighed Gilderne fremmede, og de Hindringer

de lagde for Retspleien bleve ioiefaldende , fandt man det dog voveligt, li-

gefrem at afskaflfe dem. Man indskrænkede sig til at forbyde nye Gilders

Oprettelse, og til at sætte de bestaaende under 6\Tighedcns Tilsyn. Re-

formationen gav Anledning til at de verdslige Gilder efterhaanden gik ind,

undtagen i Skaane og paa Bornholm. De geistlige, eller saakaldte Calan-

der vedvarede indtil Kolig Christian den ferdes Regiering, da de ved Lov-

bud bleve ophævede.

Gaardsretterne have, lige fra den ældste vi kiende, Vitherlagsret-

ten, havt en Gildeskraas Formj saa at Kongen ansaaes for Hovedmanden
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(5^ildesbr6di'e. Et lignende Foi'liold fandt Sted paa Bispernes og Landets

Ypperstes Gaarde, livor derfor ogsaa Vithcrlagsretten brugdes under Val-

deraarerne. Men efter Ridderlivets fuldere Uddamielse og Krigsvæsenets

Forandring, befandtes biin Lov utilstrækkelig; der dannede sig da efter-

haanden en Samling af Vedtægter, som forst luider Erik af Pommern

1403 erholdt Sanction, ved dennes Gaardsret. At samme ikke er af svensk

Herkomst synes Kofod Ancbcr tilstrækkeligcn at liave godtgiort. Efter

denne Lovs ludgang, skulde den gjelde paa Kongens Gaarde, og dernæst

paa Bispernes, Rigsraaderues og Kongens Hovedsmænds Gaarde. Samme

Ret tiltog ogsaa Adelen sig , hvilket dog forst hiemledes ved Kong Frede-

rik den andens Gaardsret 1562, der er grundet paa Kong Eriks. Denne

Classe af Retsnormer bor derfor, med Hensyn paa Oprindelsen ligeledes

henfores til Foreningslove.

Foruden alt dette gaves der i Danmark en stor Deel andre Fore-

ninger oprettede af enkelte Corporationcr og enkelte Stænder enten i hele

Riget, i en enkelt Provinds eller i et vist Distrikt. Saadaniie Forenin-

ger, der endog ofte fastsatte betydelige Straffe for deres Buds Tilsidesæt-

telse, forbandt vel nærmest dem der indgik dem, men havde dog ikke

sieldent en vis Virkning med Hensyn paa andre, hvorfor de ogsaa under-

tiden formeligt auctoriseredes af vore Konger; saaledes ei'holdt alle skaan-

ske Kiobstæder af Kon^ Haas Ret til, ved Dejniterede at holde aarlige

Moder, for at raadslaae om fælleds Vel. Men Rcgjeringens Tilladelse

agtedes dog ikke aldeles fornoden til lignende Sammenkomster og Fore-

ninger. Som Exempel herpaa tiener de saakaldte Laalands Vilkaar, oj)-

rettede Aar 1446 af Biskop Heneke i Fyen og Adelen i Laaland, sigtende

til at styrke Retten i Gieldssager, at forebygge Misbrug af Jagten, og at

regalere Adskilligt Landvæsen og Bondcr vedkommende. Uagtet de deri

fastsatte haarde Straffe for Overtrædelse, vides dog ikke Rcgieringens Stad-,

fæsteise dei'paa enten at være foidangt eller given. Ikke desto mindre ere

disse Vedtægter Kilden til adskillige Bestemmelser i Kong Christian den

tredies Koldinghusiske Reces, der atter ere oj)tagne i vor danske Lovbog.

Retternes Domme, især Landstingenes, senere tillige Herredagenes,

have ligeledes indtil Enevoldens Indforelse været en Hovedkilde til Rets-

forskrifter hos os. Deifor finder man mærkelige Domme omhj^ggeligt an-

forte i Biskop Knuds Glosser , og adskillige af Thor Degns Artikler grunde
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sig uden Tvivl herpaa. Paa en under Kong Christopher af Bayern i Ribe

1443 afsagt Landstingsdom grunder sig den danske Landmands Forpligtelse

at betale fuld Tiende, istædet for at lian for, efter gammel Vedtægt, ikkun

svarede en Fcmtendedeel. Til Landstingene henvendte sig ogsaa Kongerne,

for i tvivlsomme Tilfælde at vorde underrettede om den gieldende Retssæd-r

vane. Den lierpaa afgivne Betænknings der pleiede at grunde sig paa ej:

Tingsvidne af Jurisdictionens anseelige Mænd, kaldtes ogsaa en. Landsr^

tingsdoni. En saadan er den mærkelige af 1428 > fra Siellandsfai's Lands-r

ting, om Straf for dem, der sidde liiemme, naar Vidiebrand , i Anledning

af fiendtlig Overfald, gaaer , hvilken Christian den anden 1517 lod læse

ved Tingstæderne i Anledning af den forestaaende Krig med Svcrrig. Ad-
skillige af de gamle Domme ere Kilder til Bestemmelser i Kong Christian

den femtes danske Lov.

Forfatteren har saaledes giennemgaaet alle Bestanddelene af ^'ext

gamle danske private Ret, og viist at den for det meste heelt igiennem

grunder sig j)aa Folkets Selvlovgivning , der udtalte sig i Retsmaximer,

Vedtægter, Foreninger, Domme, m. m., som senere tildcels bleve samlede

i saakaldte Lovboger, rigtigere Retsboger. Forf, forbeholder sig, ved ^p
anden Leilighed at fore et lignende Beviis med Hensyn til den gamle dan-

ske offentlige Ret. Han slutter med den Betragtning , at den danske Lov-

bog, som bygget paa de ældre Forskrifter, indeholder forholdsviis ikkun

faae nijG Bestemmelser, saa at vi endnu stedse nyde Frugterne af Forfæ-

drenes Erfaring og Viisdom. Vort Folk har da den sieldne Lykke, at de

gjeldende Retsforskrifter i en naturlig Folge ere fremkomne af de aller-

ældste, der tabe sig i et os uigiennemtrængcligt Morke. Vore Love in-

deholde derfor ikke, som saa mange andre Landes, en synderlig Blanding

af Fremmet og Folkeegent, paa hvilket Kunsten spildei* sin Kraft, naar

den forsoger deri at finde Enhed og Harmonie. Ligesom vore Love skylde

Folkets Selvegenhed deres Tilværelse, saa have de og paa den anden Side,

næst efter Sproget, været det kraftigste Middel til at vedligeholde den

uforvansket, og Folelsen af disse Loves inderlige Sammenhæng med Fol-

kets Eiendommelighed har bevaret os for den Syge at giore store Om-
veltninger i Lovgivningen, og fort os til at lade os noie med de spar-

somme Forandringer, hvortil Retfærdighed eller Almeenvel syntes at op-

fordre.

(7 *)
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HistorisJå Classe.

Hs. Hv. Biskop Munter , Storkors af Danncbrogeii , har forelagt

Selskabet en ' Afhandling om Reliqvier i Hedenskabet , i hvilken han har

samlet de hos Græske og Romerske Forfattere forekommende Efterretnin-

ger om 'saadanne Guder og Heroer tilhorende Levninger , som i visse Maa-

der kunne henregnes til RcliqAåernes Classe. Efter en forudsendt Indled-

ning ordnede han dem i fdigende Classer: l) Guders og Heroers Grave

2) Heroers jordiske Lc^^linger 3) Guders og Heroers Vaahcn og andre

dem vedkommende Ting 4) Hellige Træer i Forbindelse med Guder og

Heroer 5) Mythiske Dyr. Disse Efterretninger bestaae af lutter korte

Notitser, og tilstede derfor intet Udtog.

Samme har ligeledes forelagt Selskabet en nyligen i Carthago fun-

den punisk Gravskrift, hvoraf Hr. Generalconsul Falhe i Tunis havde med-

deelt ham Tegning. De puniske Bogstaver, som for det meste ere meget

tydelige, give folgende Text : Sepulcrum Bathhæ , Jiliæ Chamlothi , ftlii

jdbdescJimun , filii EschmunJetten , Jllii Barjahreh. Den beromte Profes-

sor Ilamaher i Leiden har faaet en lignende Tegning af Stenen , hvori der

dog skal forekomme nogle Forskielliglxcder , 'som hist og her give An-

ledning til en afvigende Forklaring, hvilken han agter at bckicndtgiorc med

det fdrste.

Den naturlige Tilbdielighed, Menneskene have til at ophdie deres

Fædreland, har alt for ofte havt Indflydelse paa Historien, og ofte ladet

Forfatterne tilegne deres Folk, eller dets udmærkede Konger en eller an-

den Hædersdaad, som en grundig Critik ikke jBnder i Histoi'iens Opteg-

nelser. Vore Lærde have i de nyere Tider med berdmmelig Sandhedskier-

liglied drdftet de gamle Beretninger, og derved i Grunden fremmet Fæ-
drelandets Ære, i det Sandheden straaler desto klarere, jo mere sikkert

det er, at enhver Opdigtelse bandlyses. Blandt de ei rigtigt hiemlede Be-

retninger var ogsaa den, at Harald Blaatand havde givet Folket en Lov-
samling. Professor. Nyerup har forelagt Selskabet en Beretning over de

didhensigtende Undersdgelscr. Han gidr opmærksom paa, at Kong Ha-
ralds Iver for Christendommen og Yndest for Geistligheden har erhvervet

ham rigelige Lovtaler af Middelalderens Skribenter, Adam af Bremen,
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Dudo Abed i St. Qvintin, Ilelmold, Albert fra Stzde o. s. v. For at

intet skulde mangle i lians Mindes Foi'lierligelse , tillagde Heldmold og

Albert ham endog den Ære , at have været en udmærket Lovgiver. For-

fatteren viste at denne Ros ene og alene gi-under sig paa et Sted hos Adam
af Bremen, som disse to smaglose og hoist ukritiske Kronikeskrivere have

uiisforstaact.

Stedet, der saa vrangt fortolkedes, er i Aams Kirkehistorie

2dcn Bog, hvor man vexelviis omtaler snart Kong Haralds og snart den

Bremiske Erkcbiskop Adaldags Bedrifter, beretter deres Dod strax efter

hinanden, og tilfoier over hver af dem især en kort Lovtale. Efter en

kritisk Droftelse af det nævnte Sted, godtgior Forfatteren at de omhand-

lede Love ikke hidrorte fra Kongen men fra Ei'kebiskopen.

Forfatteren viste derpaa hvorledes Stedets rigtige Udtydning var

bleven ahnet af Conring , antaget af F. S. fla/m , og endeligen med til-

strækkelige Grunde imderstottet af S. F. Friccius , (i Shleswig holsteini^-

she Anzeigen 1751 N. 25 -~ 28 og i Dreyers vermischte Abhandlungen

3ter Theil).

Friccius's gi'undige Beviisfdrelse kunde dog ikke formaac Dansk

Patriotisme til at give Slip jjaa et for en Dansk Konge saa hæderligt Ka-

pitel i sin Lovhistorie, og Kofod yinher skrev en meget vidtloftig Deduc-

tion, for at hævde Harald den Lovgiverære, han igicnncm saa mange

Aarlnuidi'eder havde været i upaaanket Besiddelse af. Da Kofod Ancher

imidlertid ikke, med al sin Lærdom og Skarpsindighed, var i Stand til at

hæve alle critiske Vanskeligheder, sogde Suhm ved en ny Fortolkniiigs-

maade, at udbrede Lj^s over det omtvistede Sted. Denne Fortolkning er

vel meget sindrig, og modtes med almindelig Bifald af alle vore nyere

Lovhistorikere, men Forfatteren soger af Stedets Sammenliæug med det

bvrigc at vise , at den dog ikke holder Prove. Forfatterens endelige Re-

sultat er , at man er ligesaa ubefoict til at kalde Harald Lovgiver paa

Grxxnd af det anfdrte Sted hos Adam af Bremen, som til at kalde ham

Keiser paa Grund af Jellingemomunentct.

Orclbogscoimnissionen

har i forrige Modeaar revideret det sidste af det vidtløftige Bogstav

O, hvortil efter Ordbogens Plan ogsaa O horer. Disse to Bogsta-
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ver villo udgiore lienved 40 Ark, som kunne vente« trykte til Enden af

Aarct.

Vi troe her tillige at burde anfore at Selskabet har overdraget vor
lærde Professor Rask at udarbcidc et dansk £,tjmo/a^nciim.

Laiidm aalingscojnmissionen.

har nu sjiart tilendebragt sit Kort over deii sj-dligc Deel af Sclilest^icr.
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Fia 3 1 Maj 1824 til 3 1 Maj iSaS.

I dette Tidsrum har Selskabet tal)t tvende udmærkede Mænd, den ene af

Æresmedlemmernes, den anden af de ordentlige Medlemmers Classe. tls^

Excellence Gelieimeconfercntsraad Classen, Ridder af Elephanten , Storkors

af Dannebrogen o. s. v. endte i Aar sin lange og ærefulde Bane. Hans

utrætteli'^e Virksomlied for den store af lians Broder stiftede, og af ham

udvidede patriotiske Indretning, der forer deres Navn, og i saa mange

Grene udbreder sin Indflydelse, deels til Forbedring af det Fædrelandet

saa vigtige Landvæsen, deels til Oplysningens og Videnskabernes Fremme,

vil i lang Tid vedligeholde hans Minde; og den af ham stiftede aarlige

Præmie vil for stedse gjemme hans Navn i vort Selskabs Aarboger.

Et andet, og hoist smerteligt Tab leed vort Selskab, i det Doden

berøvede os vor beromte Mathematiker , Professor Carl Fei^dlnand Degen,

i en Alder, der havde tilladt os at haabe at han endnu skulde have beri-

get Videnskaben med flere af de Bidrag, hvorved han havde skaffet sig et

a"tct Navn ikke blot indenlands men ogsaa blandt Premmede.

Til ordentlige indenlandske Medlemmer ere optagne

/ den physishe Classe

:

Professor og Dr. Phil. William Zeise.

I den historiske Classe

:

Professor Rasmus Christian Rask.

Phys is i' 'Classe.

Professor Reinhardt har meddeelt Selskabet nogle ichtyologiske Bi-

drag, hroriblandt var Beskrivelse og Tegninger af tvende nye Arter af
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Slægterne Raja og Squalus. Hos den forste af disse, som lian benævner

Raja alata , have Brystllnnerne en stor Lighed med en Fugls udbredte

Vinger. Dette hevirkes derved at Brystllnnerne ikke , saaledes som hos

de ovrige Underslægter af Raja, og selv indtil en vis Grad hos Mylohates,

forene sig med Hovedets Sider, men adskilles derfra ved et dybt Indsnit;

saa at Hovedet er fuldkomment frit, og en kort Hals ligger imellem dette

og Bryatfinnernes Basis. Den Afvigelse fra den eiendommelige Fiskeskab-

ning, som Ildtrykker sig i denne mærkværdige Familie, ved den lange tynde

Hale , der ikke kan opf3'lde sin hos de lavere Hvirveldyr ojorindelige Be-

stemmelse, at være Dyrets væsentlige Bevægelsesredskab , vorder her end-

nu kjendeligere ved Brystfinnernes friere Forbindelse med Ryglivirvelstot-

ten, hvorved de komme til at forestaae Stedforandringen. Med den af C«-

vier bestemte Underslægt Raja, stemmer den ganske overeens i Henseeiide

til Halens Form og de uparrede Svommeflnner, hvoraf en lille danner Ha-

lens Spidse og to smaa sidde over Halens Rygflade ; ligeledes har den samme

Tændernes Dannelse, og samme Fordeling af skarpe Pigger paa Hovedet

og Haleii. Det beskrevne Individs Fodested er ubckjcndt. Den anden af

de nye Arter henhorer til Underslægten Spinax efter Cuuier. Det synes

at den undertiden forvexles med Squalus spinax Liiiriæi , med hvilken

den i Skikkelse og Stoi'relse kommer ovcreens , hvorimod -der i Henseende'

til Tændernes Form, og Hudens BeskalTenhcd er en væsentlig Forskj el mel-

lem begge. Den nye Art er fundet ved Julianehaab paa Grenland; hvil-

ket giver Forf. Anledning til at tillægge den et Artnavu , der erindrer om
vor af den Gronlandske Fauna saa hoitfortjente OUo Fabricius ; hvorfor

han da kalder den Spinax Fahj-icii. De tre Arter af Underslægten Spi-

nax , der forekomme i de nordlige Farvande, men hvoral de to ogsaa fo-

rekomme i Middelhavet, kunne formedelst Tændernes Form lettelig skjel-

iies fra hverandre ; Forf. giver folgende korte Artmærker.

1} Spinax acanthias. Denlibus similihus , utriusque maxillæ serratis.

2} Spinax Gunneri (Squalus spinax Linn^. Dentihus dissimilibus
^

maxillæ snperioris tri-quinque cuspidatis , injerioris serratis.

3) Spinax Fabricii. Dentibus similihus utriusque maxillæ tri-quinqu*

cuspidatis.

Huden paa denne sidste er besat med en Mængde smaa stjernefor-

mige skarpe Ophoininger.
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I samme Bidi'ag vistes ogsaa at Salnio Grbnlandicus (T>GcIden) Len-

liorer til Uixderslægteu Osmerus ; og at den Slægt, &om Bloch har kaldet

Nothacanlhus , men Fabricius allerede tidligere Lavde giVct Navnet Cam-
pylodon , bor iidgjore en Gg&\\ Familie af Acanihopierygii,

Som tekjendt seer man ingen Gjenstand fuldkomment noiagligt, med
njintlre Oiets Dele bryde de derfra modtagne Lysstriialer saalcdes, at For-

eningspunktet af de Straaler, der komme fx'a livert Punkt deri, aietop fal-

der paa Oicnættet. Kommer derimod dette Foi'eningspunkt til at ligge en-

ten foran eller bagved Oicnættet, saa afbildes ikke hvert Punkt i Gjenstan-

dcn ved et Punkt i Billedet, men ved en liden Kredsflade, Er Afvigelsen

ikke stor, kan Tydeligheden endnu være tilstrækkelig; men denne Afvi-

. gelse naaer let en Grad, hvor ni Tydelighed forsviiidei'. Da Sti-aalernes

Foreningspunkt, alt Ovrigt lige, falder desto længere bort fra det straa-

leforeneude Legem, jo nærmere det Punkt, hvorfra Straaleriie komme,

ligger sammen, saa forstaaer det sig, at et Oie, som ikke kunde forandre

sig, umuligen kunde give kjendelige Billeder, Laade af nærx^ og fjer-ne Gjen-

stande. At Oict altsaa maa have den Egenskab at forandre sig saalede§, at

Straaler af meget ulige Spredningsvinkler kunne danne deres Foreningspunkt

paa Oienættct, har man alt længe indseet; men over Maaden livoi-paa Na-

turen har opnaaet delte Oiemeed , har man været desto mere uvis ; de

skarpsindigste Granskere have sogt at l6.se denne Opgave , uden at man dog

Ziidindtil havde fundet en tilfredsstillende Losning deraf Professor Jacob-

son, der allerede længe har sysselsat si^ med Undersogelser over Sauds©-

redskaberne , saavel i deres sunde som syge Tilstand , hiir fundet en hiil-

« til ukjendt Indretning i Oiet, der synes at udbrede nyt Lys over denne

Sag. Han viser at de fleste Gisninger , man fra Tid til anden havde dan-

net sig over Oiets her omhandlende Forandring ere at betragte som allerede

gjendrevne, og at. kun den Mening er sandsynlig, som antager at Foran-

dringen beroer paa Krystallindsens Flytning , frem og tilbage. Denne Me-

ning har vist nok nu de vigtigste Stemmer for sig; men Oiets Anatomie

saaledes som den hidindtil fremsattes , syntes at staae i Strid dermed. Man

forestillede sig, at Krystallindsen formedelst en fast hindeagtig Ring {Zo-

njiia Zlimii) var forenet med Straalelegeraets Fortsættelser {jxrocessus cili-

ares), saa at der ingen Deel af den foran Krystallindsen værende Vædske,

kunde gaae til Side for den ; Li udsen folgcligen ikke kunde bevæges .uden

(5) ,
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at Oiet maatte lide en Forandring i sin Form, livilket strider mod Iagtta-

gelserne. Den nye Undersogelse derimod viser, at Lindsens Forbindelse

med Straalelegemet skeer ved mangfoldige fine tnen stærke Fibrer, mellem

hvis Aabninger Vædsken kan finde Indgang til en Kanal, som omgiver Kry-
stallindsen, og som er bekjendt nnder Navn af Petits Canal. Denne liar

hidindtil været meget ufuldkomment kjendt, og dens Forretning derfor ikke

ladet sig udgi-anske. Den dannes af en Membran , som fra Krystallindsens

Bagside gaaer hen over den forreste Rand af Glasvædsken^ til Straalelege-

met , beklæder det , og ved dets Fortsættelser forvandler sig til tvende Ra-

der af Fibrer eller Strænge, der gaae hen til Krystallindsen. I Hulheden

af Kanalen findes endnu en Rad af skraalobende Strænge, der forene Straa-

lelegemet med Kanalens Hinde. Imellem de forstnævnte Strænge findes

mangfoldige Aabninger, hvorved Vandvædsken faaer Adgang til denne Kanal.

Nu begriber man hvorledes Krystallindsen kan forandre sit Sted

efter Synsgjenstandens Afstand. Er Gjenstanden nær, saa sammentrækkes

Iris og sandsynligviis Straalelegemet , og Krystallindsen rykker frem ; hvor-

imod en Deel af Vandvæsken gaaer ind i Kanalen, der saaledes danner et

Afledningsrum {Diperticulum) for Vædsken. Ved Synet af fjerne Gjenstande

skeer alt det Modsatte. Den sammenlignende Anatomie foier hertil nye

Bestyrkelse. Hos de Dyr der have et skarpt Syn, f. Ex. Hunden, Katten,

Sælhunden, er denne Indretning udmærket kjendelig. Hos Rovfuglene, hvis

skarjie Syn er saa bekjendt , findes ikke blot det her beskrevne Aflednings-

rum , for det bagerste Oiekammer, men Ogsaa et af lignende Beskaffenhed

for det forreste. Dette Afledningsrum ligger mellem Straalelegemets ydre

Flade og den Oiet omgivende uigjenncmsigtige Hornhinde {Sclerotlca). Dets

Fibrer gaae fra Regnbuehindens ydre Rand hen til Hornhindens Rand.

Dette Afledningsrum er det samme, som hos Pattedyrene forer Navn af

Fontanas Kanal; kun er den hos Rovfuglene langt mere udviklet. Hos
Sælhunden er den ogsaa temmelig uddainiet. Ved Hjelp af disse Aflednings-

rum er det ogsaa at Oiet indtil en vis Grad kan taale Tiyk og Stod, uden

at Oienættet derved lider. Prof. Jacohson, sætter sin Opdagelse i For-

bindelse med en af ham allerede for længe siden *) fremsat Undersogelse

over Sandserne, hvori han har viist at Sandscredskaberne maa deles i tvende

*) Nouveau Bulletin de la socicté philomatiqA^e a Paris. Sept. 1813. — Blainville

principes d'auatouiie compaiée T. I. p, 4l - 44.
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Klasser: do c^emisJte, hvortil han Iienforer Smag og Lugt, og de mechani-

ske , hvorunder han indhefatter Folesands, Horelse og Syn. Til denne sid-

ste Classe hore Afledningsrum, som de beskrevne. Saaledes har Oret tre

Afleduingsrum, nemlig det Eustachiske Ror for Luften i Trommehulheden

og Aquæductus vestihuli og cocJileæ for Forgaarden og for Sneglen. Ende-

ligen fremsætter Prof. Jacobson nogle Sygdomstilfælde i Oiet, hvoi'ved Gjeu-

standen oplyses.

Det for Physiologie og Medicin saa vigtige Sporgsmaal , angaaende

indsugede Stoffers uforandrede Optagelse i Kredslobet, fortjener, uagtet de

mange derover allerede gjorde Forsog , endnu altid fortsalte Undei'sogelser.

Man havde hidindtil foretaget Åh^Q Forsog paa Hvirveldyrene ; men Blo-

dets hurtige Omlob, morke Farve og Lethed til at storkne lagde her store

Hindringer i Veien for at opdage de fremmede Stoffers Nærværelse: Pro-

fessor Jacobson har derfor over denne Gjenstand iværksat en Række af For-

sog paa Bloddyr {Mollusca), hvor alle disse Hindringer ere langt ringere.

Ved en betydelig Række af Forsog, hvori han udsatte den store Have-

snegl (^Helix pomatici) for Indvirkningen af det jernblaasure Kali erholdt

han folgende Resultater.— Hele Overfladen af Dj-^ret, raeu isærdeleshed den

der bedækkes af Skallen, besidder i hoi Grad Indsugningsevnen. — Det

jernblaasure Kali gaaer hurtigt og uforandret over i Blodmassen — Det kan

circulere meget længe, uden at Blodmassen derved lider. — Selv overor-

dentlig ringe Mængder af dette Salt blive i dette lyse Blod ikke uopdaget

ved de chemiske Provemidler. — Blodet kan ogsaa modtage saa stor en

Mængde af dette Salt , at det med Chlorjern giver en dyb morkeblaa Far-

ve. — Naar Blodet stdrkner, hefter dette Salt sig til Æggehvidestoffet. —
Mængden af det i Blodet oj)tagne Salt formindskes efterhaanden , og for-

svinder omsider.— Udforselsveiene iemunclorla) for dette i Blodet optagne

fremmede Stof ere: Lungerne, hvorved kun en ringe Deel udskilles: Ny-

rerne , hvis Virkning ligeledes er ringe : Leveren , ved hvilken den storste

Mængde udskilles og Blodet renses. — Det jernblaasure Kali findes derfor

efter nogen Tid i Mavens og Tarmenes Vædsker og i Excrementerne , og

det i samme Grad rigeligere, som Blodet viser sig fattigere derpaa.— Lig-

ger Dyret i Dvale
,

gaaer Udskillelsen langsommere ; men derimod hurti-

gere , naar Dyret har taget Næring til sig. At Blodets Rensning hos Blod-

dyrene skeer ved Leveren , hidrorer derfra, at denne hos disse Dyr raodr*



tager den storste Mængde af arterielt Blod^ og det tilfort lige fra Hjertet;

hos Pattedyrene derimod, hvor Leveren modtager eu i Forhold til dens

Masse ringe Mængde af arterielt Blod , skeer denne Rensning ved Nyrerne^

som Ler modtage langt mere deraf.— Da Bloddyrene intet lymplialisk Sy-

stem have, give disse Forsog et nyt Bevis for Venernes Indsugningsevne.

Professor Schouw , som ved sine Rciser i Italien har forheredet et

Værk over dette mærkværdige Lands Klima og Vegetation, har i Aar fore-

lagt Selskabet et Brudstykke af dette /irheide, i en Udsigt over Regnfor-

boldene i Italien. t

Medens Veirforholdene inden for Vendekredsene frembyde en Re-

gelstemmighed der strax falder i Oinene, synes de derimod udenfor samme

at være rcgellose, og fremstilles ogsaa som saadanne af de fleste Forfattere.

Men ]p stox're Antallet af vicLenskabelige Iagttagelser vorder^ jo mere man

betragter de forskjelligo Veirforhold i Sammenhæng, og bringer dem i For-

bindelse med de ovrige physisk - geographiske Forhold ; — jo mere vil der

ogsaa forsvinde af denne Regelloshed. — Forfatterens Udsigt over Italiens

Regnforhold giver et nyt Beviis herpaa. Samler man de Resultater, som

et meget betydeligt Antal af dcels trykte deels utrykte Iagttagelser give,

saa finder man at Regnens Mængde paa den nederste S3'^dlige Skrænt af Al-

perne, samtved deres Fod i den lombardisk -venetianske Slette^ efter et

Middeltal er 54 - 56 Pariser Tommer og at den paa enkelte Steder stiger

til 80-90 Tom. — at den derimod i Midten af denne store Slette efter et

Middeltal er 36-37 T. og paa intet Sted overgaaer 45 T. — og at den i

den sydligste Deel af Sletten ved Apeninernes nordlige Fod efter et Mid-
deltal kun belober sig til 27-28 T. og intetsteds overgaaer 32 T. I den

ostlige Deel af denne Slette er Regnmængden stoi're end i den vestlige;

saaledes giver et Middelforhold af Steder ved Alpernes Fod osten for Lago

di Garda 58-59 T. , af Steder vesten for denne Soe 39-40 T. Ved deu

sydlige Fod af Apeninerne , hvor denne Bjergmasse har en ostlig Retuing,^

altsaa paa den genuesiske Kyst, er Regnmængden betydeligere end paa den

modsatte nordlige Side, nemlig efter et Middeltal 42-43 T.

Aarsagerne til denne Fordeling synes at være folgende : De Vinde

som i Europa medfore Regn ere de vestlige og sydlige, hine fordi de mcd-

fore Dunster fra Havet, disse fordi de komme fra varmere Egne til kol-

dere, hvorved der foraarsages en Fortætning af Dunsterne; Sydvestvinden,

liYor begge Aarsager forene sig, er ogsaa den som bringer uieest Regn.

—



Tænker man sig nn en varm og meJ Dunster opfyldt Luftstrom , Jer fia

S. V. strømmer imod Ajjcninei'ue ved den Gcnucsiske Kyst, saa maae der-

ved frembringes en Fortætning af Dunster, decls fordi Luftstrommen fln^

der Modstand og deels fordi den strommer op fra de lavere varmere til

de Iioiere koldere Regioner, og naar denne Fortætning gaaer til en vis

Grad, maae Dunsterne gaae over i Draabeform. Paa Sydsiden af deiuie

Deel af Apeninerne maae altsaa Regnmængden blive betydelig. Paa den

modsatte Side dei-imod, i den sydlige Deel af den lombardiske Slette^ bli-

ver Regnmængden meget mindre, fordi Luftstrommen deels allerede liar

mistet en stor Deel af sine Dunster , deels stiger ned til det varmere Slct-

land. I Sletten optager Luftstrommen endnu flere Dunster, og stoder der-

efter an mod Alperne; derfor, og fordide hdiere Luftlag, som gik over

Apeninerne, stode an mod Alperne, frembringes ved Alpernes sydlige Fod,

og paa dens sydlige Skrænt, en meget bet3^delig Mængde af Regn. Hvad
der i denne Henseende gjelder om Sydvestvinden, gjelder i det liele ogsaa

om Sydenvindeu; mca i den lombardiske Slettes ostligc Deel, sonden for

hvilken der ikke ligger nogen Bjcrgkjæde i samme Retning som Alperne,

men det adriatiske Hav; der maae Dunsterne ordentligviis forst præcipite-

rcs ved Alperne. Derfor er Regnmængden i den ostlige Deel af deime

Slette meget storre end i den vestlige. Vestenvinden bringer mindre Regn

især i den vestlige Deel af Sletten, da den fox'st maae jiasscre de lioie

Soealper.

Ved den vestlige Ende af Alperne, paa den franske Kyst af Mid-

delhavet, er Regnmængden forboldsviis ringe ; lier er iiigen betydelig sam-

menliængende Bjergmasse, som kan bevirke Dunsternes Udskilning; men
længere inde mod Alpernes vestlige Skrænt tiltager Regnens Mængde be-

tydeligt. I det sydlige Tyskland, paa Nordsiden af det store Alpesystem,

er Regnens Mængde ligeledes meget ringe; dette var at formode, fordi do

sydlige og sydvestlige Luftstromme deels afholdes ved Alpei'ne, deels, for-^

saavidt de passere disse, allei'ede have mistet en stor Deel af dere* Dun-
ster, og desuden komme fra koldere til varmere Egne. Paa den nordlig©

Skrænt og dens Terasser er Regnmængden noget storre. Ungarns Sletter

paa Ostsiden af AJpesystemet , modtage kun meget liden Regn. De Vinde

som niedfore Dunster Lave for storste Delen mistet dem inden de naa©

dette Landr
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Fra Genua og Florcnts til det Sydligste af Italien og Sicilien afta-

ger Regnmængden, saa at den lier kun bliver 20-21 T. Denne Aftagelse

mod Syden , som ogsaa synes at gjelde for de ovrige sydligste Dele af Eu-
ropa (især Spanien) er udentvivl foraarsaget derved, at Sondenvinden og

Sydvestvinden til disse Egne ikke komme fra det store Hav, men fra det

overordentligt torre Africa, hvor ingen fugtig Jordbund, ingen Plantever-

den opsenderDunster, hvortil endnu kommer, at disse Luftstromme i Ita-

lien ikke træffe paa nogen i Ost og Vest strygende Bjergmasse.

Undersogcr man hvorledes den fiarlige Regnmængde er fordeelt i

Aarstiderne, saa finder man at det nordligste Italien har samme Fordeling

med det nordlige og midterste Europa, nemlig, at den storste Regnmængde
falder i Aarets sidste Halvdeel, men at der i det hele ikke er stor For-

skjel mellem Aarstiderne, og at Sommeren har en betydelig Regnmængde.

Gandske anderledes er Fordelingen i det mellemste og sydlige Italien; jo

længere mod Syd jo storre bliver Forskjellen mellem Sommeren og de ov-

rige Aarstider; Sommerens Regn overflyttes til Efteraarct og Vinteren

bliver mere og mere regnfuld. Allerede i Bologna er Sommerregnen min-

dre end det halve af Efteraarsregnen og meget under Vinterregnen. I

Pisa regner det 4 Gange saa meget om Efteraarct som om Sommeren, og

om Vinteren meer end dobbelt saameget som om Sommeren. I Rom over-

gaaer Efteraarsregnen Sommerens næsten 3 Gange , og Vinterens nærmer
sig Efteraarets. I Palermo overgaaer Vinterregnen næsten 8 Gange Som-
merregnen, og Efteraarets er mindre end. Vinterens. I Lissabon regner

det om Vinteren 13-14 Gange saa meget som om Sommeren ; i Spanien er

Misforholdet maaskee endnu storre; og i Grækenland synes ogsaa Somme-
ren at have en meget liden Regnmængde.

Aarsagen til denne Fordeling synes atter at maatte soges i Vindfor-

holdene. I de sydligste Dele af Europa og paa Nordkysten af Africa sj-

nes nemlig om Sommeren de nordlige om Vinteren de sydlige Vinde at

være de herskende. Sj)orge vi atter om Aarsagen hertil, saa ligger den

udentvivl i Passatvinden. Om Sommeren nærmer den nordlige Grændse
for denne Vind sig til Europa, om Vinteren fjerner den sig derfra, alt i

Overeensstemmelse med Solens Gang; fra April til October hersker den

efter v. Bucli endog paa de canariske Oer. Men heraf folger at de nord-

lige Vinde , som i vor Halvkugle opstaae ved Grændsen af Passatvinden

lormedclst den hede Zones Ophedning, om Sommeren aiaae hei'ske i et
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Bælte som iudeslntter det nordlige Africa og det sydlige Europa; i dtt

mellemste og nordlige Europa derimod Lerskcr (som Forfatteren j)aa et

andet Sted har godtgjort) sydvestlige Vinde, som er den oven fra tilbage-

vendende Passat der mcdfdre den betydelige iSommer- og Efteraarsregn.

Om Vinteren derimod rykker Passatvindens nordre Grændse langt mod
Syd; det Bælte hvor de nordlige Vinde herske rykkes ligeledes i samme
Retning, saa at end ikke de canariske Oer falde i samme, men disse, saa-

velsom det nordlige Africa og det sydlige Europa modtage da den tilbage-

vendende Passat , den regnhringcnde Sydvest.

Det er bekjendt at Uhrmager U. Jurgensen, Ridder og Dannebrogs-

mand for mere end 20 Aar siden har angivet og forfærdiget et Metal-

thermometer af fortrinlig Indretning , og hvoraf man finder Beskrivelsen i

lians Bog over Tidens Udmaalning. Han har til dette Thermometer nu
foiet eu Indretnijig , hvorved det voi'der selvbeskrivende. Indretningen

lader sig ikke vel beskrive uden Tegning, men denne lindes i det andet

Bind af Selskabets physiske og mathematiske Skrifter.

For nogle Aar siden meddeelte Professor Zeise Selskabet &\n Opda-
gelse, at en nye Syre, af ham Xanthogensyren kaldet, dannes, naar en

Oplosning af Kali i Viinaand bringes i Vexelvirkning med Svovelkulstof-

fet. Denne Sammensætning frembdd alt for mange mærkværdige Forhold,

til at disse strax skulde kunne udtommes ; hans Undersogelser over Svovel-

kulstoffets Vexelvirkning med Ammoniaken udvidede snart efter vor Kund-

skab om den nye Gjenstand; han har nu endeligen tilfoiet en fuldstændig

Analyse af Xanthogensyren, og det xauthogcnsure Kali. Ved forskjellige

Fremgangsmaader har han bestemt Kaliets, Svovlets og Kulstoffets Mængde

i dette Salt. Han overbeviiste sig derhos oni at ingen andre Sammensæt-

ninger frembringes, naar Svovelkulstoffet danner dette Salt i Kaliets Op-

losning i Viinaand. Ved en Beregning af Bestanddelene , bygget paa Læ-
ren om de bestemte Forholdstal i de chemiske Sammensætninger, viser han

endeligen at Xanthogensyren raaa bestaae af Svovelkulstof og Viinaand, 2
chemiske Grunddele af det fdrste mod een af den sidste. Naar man, med

Berzelius sætter Iltens Tal 100, vorder Xanthogensyrens 1243,2662- To
Grunddele af denne Syre forene sig med een Grunddeel Kali , som efter

Berzelius sættes 1179,83. Forf. gjdr opmærksom paa den store Overeens-

stemmelsc, der linder Sted mellem Xanthogensyren og den organiske Na-
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turs letaclskilleligc Sammensætningci', især de Iivori Kulotof, Ilt og Brint

ere forenede med QvælstolFet, f. Ex. i Urinstoffet. Den omstændelige Be-

skrivelse af Forsogene, vil findes i lians Afhandling, der allerede er trykt

i det andet Bind af Selskabets Skrifter,

Den med Mariottes Navn betegnede Lov for Luftens Sammentryk-

King , at dens Rumfang aftager og dens Spændkraft stiger , i samme Grad
som de trykkende Kræfter voxe, var hidindtil ikkun beviist for smaa Sam-
mentrykninger. De Forsog adskillige Physikere, som Sulzer , Robinson o.

il. havde gjort med betydelige Sammentrykninger, havde givet ganske an-

dre Forhold, saa at man kunde fristes til at troe , at den Mariottiske Lov
ikke var strængt men kun tilnærmelscsviis rigtig ; og det kun endda for

smaa Sammcntrykniugcr, Prof. ørsted, Ridder af Dannebrogen og Danne-
brogsmand, har i Selskab med Capitain v. Suensson af Artillei'iecorpset

foretaget en nærmere Undersogelse af denne Sag. Det lykkedes dem, i et

Red&kab af en nye Indretning gradvis at sammentrykke Lxiften, formedelst

eii Qviksolvsoile, der efterhaanden bragdes til en Iloide af omtrent 19 Fod,

I enhver af de herved iagttagne Samuientrykningsgrader fandt de , at Rum-
iagct forholdt sig som de sammentrykkende Kræfter. I intet af disse For-

jog fandt de saadanne betydelige Afvigelser fr^ den Mariottiske Lov, som
deres Forgjengere; men tvertimod blot hine smaa Afvigelser, der ere uad-

skillelige fra Forsdgets Natur. Uagtet saa omfattende Forsog allerede syn-

tes at give den Mariottiske Lov den Fasthed, der fordredes, saa gik de

dog videre j de brugte hertil Kolber af Vindbosser, hvori de meget stærkt

fortættede Luften ved en Ladningsmaskine. Kolberne vare forst udmaalte

ved Vand, hvis Mængde man dog ikke bestemte ved INIaal, men ved Yæg-
ten. Ligeledes bestemte man ved Vægten Mængden af den indpompede

Luft. Hans Majestæt Kongen, hvis oplyste Kiærlighcd for Videnskaberne

altid opmuntrer og understotter deres Dyrkere, havde den Naade dertil at

bevillige Brugen af sine egne Vindbossekolber og Ladningsmaskine, saavel-

8om Laanet af en stor og Hin Vægtskaal fra Fredriksværk. Det lykkedes,

i de dermed udforte Forsog, at bringe Luften til en 110 Gange storre

Tæthed end den omgivende Lufts. Ved denne Leilighed var der over 101

Grammer Luft deri, hvilket omtrent udgior g Pund Dansk Vægt. Ved
de forskjellige Fortætningsgrader prcivede de den til Sperklappens (Venti-

lets) Aabning nodvendige Vægt, og fandt at ogsa«i lier den Mariottiske Lor,

i det mindste indtil 60 Gange saa stor TæHihed , som den omgivende Lufts,
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beholdt sin Gyldiglied. Yed hoiere Tryk leed Sperklappen saa meget un-

der Ladningen, at Forsogenes Udfald ingen Stadiglied liavde. For at op-

dage Grændsen for den Mariottiske Lovs Gyldighed , anvendtes de Luft-

arter, som ved et maadeligt Ti-yk bringes til Di'aabeilydenlied. Da den

Mariottiske Lovs Gyldighed for den atmosphæriske Luft, selv under meget

betydelige Tryk, allerede var beviist, kunde man nu anvende denne til

Sammenligning. Man brugte hertil tvende inddeelte Ror, det ene fyldt

med tor atmosphærisk Luft, det andet med tor Svovelsyrliiig , begge spær-

rede med Qviksolv. Rorene sattes i en Cylinder, hvis Bund var fyldt

med Qviksolv, Resten med Vand, og som foroven var foi'synet med en

Indretning hvorved man efter Vilkaar kunde udove et mere eller mindre

stort Tryk paa Vandet, Det forstaaer sig at Vandets Tryk igjennem Qvik-

solvet meddeelte sig til Luftmasserne i de inddeelte Ror; og nu saae man
begge Luftarternes Fortætning folge hinanden indtil Svovelsyrlingen be-

gyndte at gaae over i Draabetilstand. Samme Forsog gjentoges med lige

Udfald med KulqvælstofFet (Cyanogenen). Man seer da at Luftarterne, lige

indtil <3e naae Draabepunktet , fortættes i Forhold til de trykkende Kræf-

ter. Om Vandet vide vi, efter Forfatterens tidligere Forsog, at dets Sam-
mentrykning folger samme Lov; og vi have Grund til at formode at alle

draabeflydende Materier ligeledes fdlge den. I saa Fald maatte man da an-

tage, at ogsaa de ved Lviftaiternes Sammentrykning frembragte Vædsker

rette sig derefter^ Saa vidt vore Kundskaber gaae, adlyde endeligen og-

saa de faste Legemer denne Sammentrykningslov. Det skulde altsaa blot

være ved Overgangene fra een af disse Tilstande til en anden, at et Spring

fandt Sted, og Loven ikke gjcldte. Tilkommende Undersogelser ville af-

gjore om denne Lov er ligesaa ubegrendset anvendelig paa de draabefly-

dende og faste , som paa de luftformige Legemer.

Som bekjendt er det lykket Chemien , især i de nyeste Tider , at

fremb-ringe Forbindelser af Chloret og de fleste brændbare Stoffer. Blandt

de faa Chlorforbindelser, som endnu stode tilbage var Leerærcts (Leerme-

tallets). Af de sædvanlige Fremgangsmaader , hvorved Chlorforbindelser

tilveiebringes, var her intet at vente. En ny maatte foroges. Over en

Blanding af reen Leerjord, som holdtes glodende i et Porcellainrbr , lede-

des tort Chlor. I det Leerjorden herved fik Leilighed til at skille sig ved

£m Ilt, forbandt sig dens brændbare Bestanddeel med Chloret, og dannede

..................... (4) ........
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derved en flygtig Samraensætiiing , som let opfangedes i et Forlag, der na-

turligviis maatte være forsynet med et Afledningsror for det uindsugede

Chlor, og den dannede Kulilteluft. Chlorets Forbindelse med Leerjordens

brændbare Grundstof, Chlorleeræret , er flygtigt ved en Yarme, der ikke

meget overgaaer det kogende Vands; det er lidt gulagtigt,' maaskee dog af

vedhængende Kulstof; det er blodt, antager dog Krystalform; det indsu-

ger begjærligt Vand , og oploser sig med stor Lethed deri , og med Ud-
vikling af Varme. Opvarmet hurtigt meb Kaliamalgam, lider det en Ad-
skillelse, hvorved Chlorkaliær og Leeræramalgam dannes. Dette Amalgam
adskiller sig med en stor Hurtighed i Beroring med Luften, og giver ved

Destillation, uden Beroring med Luften, en Metalklump, som i Farve og

Glands noget nærmer sig Tinnet. I ovrigt bar Forf. baade i det erholdte

Amalgam og Leermetal fundet mærkværdige Forhold, der ikke tillade ham
at ansee Forsogene som sluttede; vcien med Sandsynlighed love vigtigt Ud-
bytte. Efter den lier beskrevne Fremgangsmaade kan man ogsaa erholde

Cblorkieselær. Det er meget flygtigere end Chlorleeræret. Man kan der-

for let ved eet Arbeide erholde baade Chlorleerær og Chloi'kieselær, naar

man nemlig leder Chlor over en glodende Blanding af Kulstov og Porcel-

lainleer. Kieselen i denne Jord danner med Chloret en saa flygtig Materie,

at den maa opfanges i et ved kunstig Kulde kjolet Forlag. Chlorkieselæret

er draabeflydende, farvelost, og har efter Forsog, som Cand. Pharm. &
Phil. Koster har foretaget, en Vægtfylde= l,5gang Vandets, og sit Ko-
gepunkt ved 50° efter Hundredeels Thermometeret. Dets Flygtighed sy-

nes at hindre dets Adskillelse ved Kaliamalgam; men naar deii lykkes, tor

man ogsaa haabe at see Kieselens brændbare Grundstof, der allerede af

Berzelius er fremstillet som et Pulvei', tilveiebragt i sammenhængende, maa-

skee endog metalglindsende Skikkelse.

Dr. G. Forchhammer har i sin Afhandling om de geognostiske For-

hold paa endeel af Sjelland og Naboeoei-ue, som er trykt i Selskabets

naturvid, og matliem. Afhandling 2den Deel beviist, at vort Kridt ikke

alt hoi'er til een og selvsamme Danning, men at man, stottet paa Leirings-

forholdene, skjelner imellem 2 meget bestemte Kridtdanninger , hvoraf han

anseer den ene for eens med Kridtdanningen i England og Fi-ankrige; den

anden for et Led i en senere Damiolsesrække , og sandsylligviis analog med
de franske Geognosters Argile plastique og Calcaire grossier. Saltholm

Qg Limhamns Kalksteen, der ved sine oryctognostiske Forhold allerede me-
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get nærmer sig til det egentlige Kridt , er det forste Led af Kridtdannin-

gen her i Norden ; dens Strygningslinie JV. JV. V. og S. S, O. gjalder og-

saa for endeel af de folgende Udviklinger. De Kalkbrudstykker, der fore-

komme omkring Fursoen, og der i storste Mængde ligge i Fortsættelsen af

Saltholms Strygningslinie, hore ogsaa til denne Kalksteen, og hentyde en-

ten paa faste Lag , der ligge endnu dyhere under Brudstykkerne, eller

ogsaa betegne det Sted hvor Laget fandtes , forend det gik til Grunde i en

fieenere Forstyrringsperiode. Det næstfolgende Lag findes paa Stevns Klint;

det er virkeligt Kridt, og udgjor det laveste Lag i Klinten. Det indehol-

der Lag af knudret, ikke sammenhængende Flint, og er næsten horizon-

talt schichtet; dog falder det ganske lidet imod VSV. Den fuldkomneste

Regelstemmighed hersker i denne Danning , og en udmærket Paralellisme

imellem dets enkelte Lag. Forf. gjor især opmærksom paa et Flintlag, h\'il-

ket han kalder det store, som man kan forfolge igjennem hele Klinten, og

som paa en vis Maade adskiller de rolige Dannelser fra senere uregelstem-

mige Udviklinger. De faa Flintlag der enduu forekomme over dette Lag

ere boiede, og Kridtets ovre Grændse danner en meget bolgeformig Linie.

Paa K^'idtet folger et 3-4 Tommer mægtigt Leerlag, og derpaa et Kalk-

lag, af et Par Fods Tykkelse. Leerlaget er kulholdig i dets lavere Deel,

og forer Forsteninger af en Pecten, af HaiCsketænder og utydelige Plan-

tc.aftryk.. Kalken er i dens characteristjske Varieteter haard, klingende

og fuld af gronne Partikler; men den gaaer over i Kridt og den derpaa

folgende Stcenart, Kor.allitkalken. Dens Forsteninger ere aldeles forskjel-

lige fra Kridtets, de ere Cerithier , Trochus , Naiica , Cypræa , Arca,

MyiHus og af Zoophyterne Favositis , TurhinoUa, Paa denne Kalksteen,

som Forfatteren kalder Ceritkalt, folger en anden Kalksteen, der bestaaer

næsten blot af soiiderslidte Koraller, forbundne ved en mergelagtig Masse,

Forf^terens Korallitkalksteen ; denne indeholder igjen underordnede Flint-

lag, men Flinten er hornsteenagtig , og dens Lag ere sammenhængende.

Forsteningerne i denne Kalksteen ere de samme som i det egentlige Kridt,

og i utallig Mængde tilstede, baade sonderbrudte og hele. Schielitnings-

forholdene ere aldeles forskjellige fra dem , der vise sig ved Stevns Klints

Kridt; de meget talrige Fliutlag ere, i hvilkensomhelst Retning man end-

ogsaa seer dem, boiede saaledes at de indeslutte store Elipsoider; men i

4en indsluttede Kalkmasse forekomme nye Flintlag, der da afskjære hin-

.•.•>.. ^...^-..-^ (4*)
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anden. Forfatteren kalder denne ScLiclitning, den elipso'ide. Korallitlcalk-

stenen er bedækket med en uregelstemmig Masse af skarpkantede Brudstyk-

ker af Korallitkalksteen , og dens Flint sammenlimede med Kalksinter.

Den Kalksteen der trydes i Steentrudene paa Faxoe Bakke er me-

get reen; den bestaaer af afvexlende Lag af tæt splintret Kalksteen, og af

porose i-ag, der bestaae af Koralgrene. Der forekommer ogsaa Afæn-

dringer,. der ligne Korallitkalkstenen , og andre der ikke ere forskjcllige

fra det mergelagtige Kridt, der danner Moens Klint. Den almindelige

Kalksteen fra Faxoe har Liglied med Ceritkalken fra Stevnsklint^ hvormed

ogsaa flere Forsteninger stemme overeens; men Faxoekalken indeliolder

mange flere Arter, hvoraf adskillige liore til Slægter, der ikkun forekomme

i Dannelser, som ere yngere end Kridtet, som f. Ex. Krabber, Cypræa,

Fusus , Solarium.

Moens Klint er meget meere sammensat end man hidindtil har troetj

det bestaaer efter Forfatteren af et mergelagtigt Kridt med Flintlag, af et

Conglomerat, sammensat af Kridtbrudstykker og hvidt Sand, forbundne

ved Kridt, af roggraat Leer, af guult, hvidt og rodt Sand, af guult sand-

blandet Leer og af Urbjerg Conglomerat. Leret og Sandet indeholde Rul-

lestene af Urbjergarter , saadanne som de forekomme saa hyppigen overalt

i Danmark, og som saalænge have tiltrukket sig Geognosternes Opmærk-

somhed. I det graae Leer ere de smaae, og holde sjeldent 2-3 Tommer
i Gjenneæsnit, i det gule L<eer og Sand findes de meget storre. Sandet

og det gule Leer ligner i enhver Henseende det, der findes overalt i Dan-

mark paa Overfladen. Kridtet paa Moen har de for den egentlige Kricit-

formation characteristiske Forsteninger. Ved Taleren er Fdlgen af de en-

kelte Led, nedenfra regnet, folgende: guult sandblandet Leer med Rul-

lestene, Afvexlinger af guult Leer og graat Leer, graat Leer, Kridt,

Hist og her træder imellem Kridtet og Leret Kridtconglomerat og Sand.

Paa andre Steder lindes guult og graat Leer indsluttet i Kridtet. Kridtet

indeholder paa et Sted nyreformige Masser svovlsuurt Strontian af flere

Punds Vægt, som er Forsteningsmasse for Coraller, og selv for Bivalver.

Schichtningen paa Moens Klint er elipsoid, inen Elipsoiderne ere meget

storre end paa Stevns Klint. Forfatteren har ved en senere Undersogclse

med Professor Schouw gjenkjendt 3 store Elipsoider, der omkring deres

Centrum indeslutte flere smaae. Elipsoidernes lange Axe synes at ligge i

den almindelige Strygningslinie NNF, og SSO, Ved en Sammenligning af
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Moeiis Klint med de maiige Hvide Mergellag, der findes lier i Landet, -^i-

ser sig det Resultat, at de stemme dermed overeens i de fleste Forhold,

undtagen Storrelsen : at de derfor ikkun ere mindre fuldkomne Udviklinger

af samme Art som Moens Klint.

Forfatteren drager af de anforte Iagttagelser folgcnde Resultat:

Stevns Kridt er virkelig Kridt, og liar alle Egenskaber tilfælles med
denne Danning i andre liande. -

Leerlaget og Ceritkalken i Stevns Klint betragter lian efter Stenens

Natur og Forsteningerne som Argile plastique og Calcaire grossier, Fax-

oes Kalk anseer lian ikkun som en local Udvikling af Ceritkalken.

Moens Kridt, og Koral! itkalken anseer lian igjen for sammenliorende

og betragter Leerlaget paa Stevns, Ceritkalken og Faxoes Kalk, Koral-

litkalken og Moens Kridt ikkun som underordnede Lag, der liave udviklet

sig tildeels i den store Rullesteenssamdanning, og der alle liave dannet sig

i een og samme Periode; i Begyndelsen af den tertaire Tid. Han skjuler

alligevel ikke den store Vanskelighed der hidrorer fra Kridttidens Forste-

ninger i denne ny Samdanning, da han ikke troer at man kan betragte

disse Forsteninger som Levninger af forstyrrede Kridtbjerge. Men da Ce-

ritkalken med sine ejendommelige Forsteninger i Stevnsklint ligger imellem

2 Lag der forer Kridtets Forsteninger, nemlig det egentlige Kridt og Ko-
rallitkalken , saa bliver denne Vanskelighed ikke ojilost ved at antage

Moens mergelagtige Kridt og Korallitkalken for analog med det egentlige Kridt,

vaen den bliver blot flyttet til et andet Punkt. Ikkun sammenlignende Iagt-

tagelser i andre Lande ville kaste Lys paa dette forvirrede Forhold.

Landphysicus Thorstensen i Island , som af Selskabet har erholdt

meteorologiske Instrumenter til Afbenyttelse, har allerede i flere Aar til-

sendt samme de Veir - Iagttagelser , som han dermed har anstillet. Efter

at Selskabet havde tilstillet Prof. Schouw disse Iagttagelser for deraf at

uddrage de vigtigste Folgeslutninger , har han forelæst en Beretning des-

angaaende. Hvad for det forste Barometer - Iagttagelserne angaaer, da

give disse en lioist vigtig og uventet Folgeslutning , hvorpaa Thorsten-

sen allerede i sine Breve havde gjort oi)mærksom. Uddrages nemlig et

Middeltal af de Barometer -Iagttagelser som Thorstensen har anstillet paa

Næs ved Reikiavig fra 1 Marts 1822 til 1 Marts 1825, een Gang om Da-

gen (i de to sidste Aar Kl. 8-9 f- M. i det forste Kl. 10 - 1) saa erholdes

27" — 9"',15 P. M. ved 0° R. Ved at samjuenligne to Barometere, hai
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Thorstensen fundet en Forskjel af 0'",8 mellem Havets Overflade og lagtta-

gelsesstedet. Middelstanden ved Havet bliver da 27"— Q'^jQS og folgeligcn

ilere Linier lavere end den man i Almindeliglied antager at finde Sted

ved Havet, og som man, i det hoieste med meget ubetydelige Afvigelser,

Lar anseet som gjeldende for hele Jordklodens Overflade. Tidligere obser-

verede Thorstensen i Reikiavig, paa et Sted, hvis Hoide over Havet ikke

er noiagtigen bestemt, men som dog nok er meget ringe, og de her anstil-

Jede Barometer -Iagttagelser fra August 1820 til August 1821 give en Mid-

delstand af 27"— 10'",68 , men dette hoiere aarlige Middeltal er foraai-

saget ved en usædvanlig hoi Barometerstand i de 3 Maaneder Mai Juni og

Juli 1821 J og kan saaledes ikke opvække nogen grundet Tvivl imod Rig-

tigheden af Instrumentets Angivelser i de senere Aar. I Aaret 1821 var

Thorstensens Barometer befundet at samstemme med et som Caucellist Morck

benyttede paa en Reise i Island; Forskjellen var kun 0'",19 og det var

endda Thorstensens som stod hojere. For imidlei-tid at være fuldkommen

sikker paa Instrumentets Paalidelighed , har Selskabet senere opsendt et an-

det, om hvis Noiagtighed det i Forveien havde forvisset sig; og dette er

nu af T'Jiorstensen befundet aldeles overeensstemmende med det ældre.

I Ey^fjord paa den nordlige Kyst af Island Jiar Capitgiiii v. Scheel i

Si Aar (Juni 1811 til Juni 1813) 3 G.auge dagligen iagttaget Barometret; disse

Iagttagelser ere meddeelte i Annals of Philosophy Vol. XI. p. 96 og 169 i

Oiuginal uden Folgeslutninger. Beregner man af samtlige iagttagne Barome-

terstande et almindeligt Middeltal, saa erholdes 27"— 9"'63 P. M. som paa

det allernoieste samstemmer med den ovenfor anforte Middelstand ved Ha-

vet i det sydlige Island. De hosfoiede Thermpmeter - Iagttagelser give -f-

0,16 R. , men dette Instrument har formodentligen været i frie Luft, Ba-

rometret i et Værelse, saa at den sande Middelstand af det sidste Insti u-

luent, maaskee bliver lidt lavere.

At Barometerets Middelstand paa Island yed Iagttagelser i en længere

Række af Aar skulde befindes hoiere, er ikke rimeligt, naar man tager Hen-
syn til de særskildte Middeltal for hvert Aar ; Thorstensens Iagttagelser paa

Næs give 27— 9,05 , 27 — 8,59; 27 — 9,82. .
Scheels: 27 — 10,15 og 27 —

9,69« Det kan vel altsaa antages som beviist : at der i Island er en con-

^tant betydelegen lavere Middelstand aj Barometret end den som i Almindef

^ighed antages at finde Sted ped Havets Operfiade.
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Selskabet er i Besiddelse af en Deel Veir-Iagttagelser fra Gronlandj

ogsaa disse give en meget lavere Barometerstand. Saaledes give for Godt-

haab Inspecteur Miihlenphorts Iagttagelser i 5 Aar (1816-1821) 27-8,81;

Ginges Iagttagelser sammesteds i et Aar 27-6,90; Lieutenant TVormskiolds

i 6 Maaneder 27-8,52. For Godhavn give 18 Maaneders Iagttagelser 27-

8,08. Da der ved disse Iagttagelser ikke er observeret et paa Barometret

anbragt Thermometer , saa Iiar man ikke kunnet reducere dem til 0° ; vntn

Reductionen vilde under disse Steders Middelvarme ikke bevirke nogen be-

tydelig Forskjel og i al Fald (maaskee med Undtagelse af Godhavn paa 69"

Brede) blive subtractiv. — Da imidlertid de benyttede Instrumenter ikke

ere kiendte, saa blive Iagttagelserne og de af samme uddragne Middeltal

ikke bævede over al Tvivl. Da Selskabet har forsynet Ins2>ecteur, Capi-

tainlieutenant Holholl i Godhavn , og Doctor Brynjulfsen i den ostre Deel

af Island med gode Instrumenter, saa vil det med Tiden bedre sættes istand

til at bestemme hvorvidt den lave Middelstand strækker sig. — De Baro-

meter-Iagttagelser , som Capitain Parry anstillede mellem 74-75° n. Br. fi'a

Sept. 1819 til Sept. 1820, synes at give en sædvanlig Middelstand. Baro*

metrets aarlige Middelhoide bliver nemlig efter disse Iagttagelser 28" •—

0'",37 P. M. Det bemærkes ikke om de i Dagbogen anforte Barometer-

stande ere reducerte til en vis Temperatur; antages det at de ere ucorri-

gerte og benyttes de i Dagbogen anforte Thermometer Media (som give et

aarligt Medium af — 13°,6 R) til Correction, saa erholdes 28 — 1,01 som
Middeltal ved 0*^ ; men denne Reduction er tvivlsom , da Barometret maa-

skee ikke som Thermometret har været stillet i frie Luft.— Endeligen for-

tjener det at bemærkes at v. Buch har vakt nogen Formodning om at Ba-

rometrets Middelstand paa de canariske Oer er noget Loiere end den al-

mindelige {Annales de Chemie T. XXII. p. 281).

Det er bekjendt at Barometerstandens Foranderlighed tiltager med
den geograpliiske Brede og at ligeledes Havets Nærhed bidrager til at gjore

Barometeret mere ustadigt ; — man har derfor Grund til at vente meget

betydelige Barometer Forandringer paa Island. Dette er ogsaa i hoi Grad

Tilfældet efter de Thorstensenske Iagttagelser. — Efter de 3 Aars Iagtta-

gelser paa Næs er det maanedlige Middel -Spillerum (Forskjellen imellem

den hoieste og laveste Stand i Maaneden) 14^ Linie; i Upsala og Peters^

borg er det 13, i Kjobenhavn 12-13, i Berlin 11-12, i Milano 8-9, i Rom
7-8, i Palermo 6-7- — Det storste Spillerum i en Maaned har været 32,3
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Linie (i Fetr. 1824) j det liele Spillerum i alle 3 Aar: 39,3 Linie. Den
hoieste Stand er nemlig 28-9,63 (d. 26 Marts 1824) den laveste 25-6,3

(d. 4 Febr. s. A.) Den l4de Marts 1823 stod Barometret paa 26-7,00,

d. 18de paa 28-6,04 ; i 4 Dage steeg altsaa Barometret 23 Linier.

Til med Nojagtiglied at bestemme Varmeforholdene ved Reikiavig

udfordredes Iagttagelser fra et længere Tidslob , end det hvori Ihorstensen

har observeret; hvortil endnu kommer, at Thei-mometerstanden kun er op-

tegnet een Gang om Dagen, og i Begyndelsen til forskjellige Klokkeslet.

I de 2 sidste Aar ere Iagttagelserne anstillede Kl. 8-9 f. M. , i det næstfo-

regaaende deels Kl. 12-1 deels Kl. 10^-11; uddrager man nu Middelstan-

den af disse 3 Aars Iagttagelser og reducerer den til sand Middelvai-me

efter den Methode, som Prof. Schouw har foreslaaet i sin Plantegeographie,

saa erholder man som aarlig Middelvarrae -f- 3°,57 R. ; Vinterens Middel-

varme bliver — 1°,76, Sommerens -[" 11?09. Pleraf &Qes det at Reikiavig

har en forholdsviis hoi Middelvarme, og som alle Oer og Kystlande en me-

get mild Vinter. Umeå , som ligger paa samme Brede har en Middelvarme

af -|- 0,6; Sommerens Temp. er -f- 10,2, Vinterens — 8°,5; i Nain i La-

brodor paa 67° Brede er den aarlige M. T. — 2°,5 S. T. -j- 7,3 V. T.

— 14,4.

Thorstensens Iagttagelser synes at bestyrke en alt forhen fremsat

Paastand : at Varmeforholdene især om Vinteren, i Island snarere ere mod-
satte end lige med dem der samtidigen finde Sted i det mellemste Europa.

Sammenligner man saaledes Vinteren 1822-23 og 1824-25 med hinanden,

jsaa erholdes folgende maanedlige Middeltemperaturer:

Decbr. 1822 -^ 0°34 1824 — 5,06

Jan. 1823 ~ 0,14 1825 — 2,01

Febr, 1823 -> 3,10 1825 — 1,95

'
• Vinteren 1822-23 — 0,97 1824-25 — 3,0)1

Den forste Vinter var altsaa forholdsviis temmeligen varm navnli-

gen i Decbr. og Jan.
;

paa samme Tid havde det mellemste Europa den

usædvanlig strænge Vinter og Kulden var især betydelig i Januar. I den

anden Vinter derimod var Kulden temmeligen stræng i Island, og især

i Decbr., i det mellemste Europa var den mild, og det især i denne

Maaned.

Man vidste allerede for lang Tid siden at 0](jgelpiber , ved indbyr-

de« Nærmelse, yttre en Indflydelse paa hinandens Toner. Imidlertid s^n<^Si
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det at Ingen herover Iiar foretaget Lestenite Forsog. Exam. Jur. Jerichau,

som liar sysselsat sig meget med Tonernes PLysik, har mcdcleelt Selskabet

jiogle Forsog af denne Art. Han har fundet at to Orgelpiber^ som mangle

lidet i at give samme Tone, og derfor frembringe de velbekjendte Stod, saa

ofte som begges Tonesvingninger fuldkomment træffe sammen , ophore al-

deles at give disse Stod, saa ofte de bringes ganske tæt til hinanden. De
hurtigere Tonesvingninger vorde da langsommere, de langsommere hurti-

gere, ved den gjensidige Indflydelse. Som bekjendt har Breguet bemærket

det samme ved Uhre, hvis Regulators Svingninger ere noget ulige, naar

nemlig Uhrene hænges saaledes, at deres Svingninger kunne meddele sig

hinanden, •

PhilosophisJc Classe.

Professor Gantborg har forelagt Selskabet et Tillæg til sin Afliand-

ling om Læsekunstens Theorie, der findes indfort i Selskabets Skrifter for

1803. For at lære Bornene at kjende Bogstaver, raader hun at lade dem
betragte hele Hobe af samme Bogstav ; og han grunder dette Raad paa den

Bemærkning, at naar man vil lære et Barn at kjende smaa Gjenstande, f. Ex.

et fint Froe, viser man det ikke et enkelt Froekorn, men en heel Mængde.

Han raader ydermere til at danne disse Plobe af ulige store og ikke fuldkom-

ment ligedannede Bogstaver. For at ove Barnet i at skjelne Bogstaverne,

stiller han Hobe, som ere sammensatte af forskjellige BogstaA^er, ligefor hin-

anden. Selvlydene bor læres forst; Medlydene , som Lyd der ikkun for-

andre en Selvlyd, men selv ingen heel Lyd udtrykke. Stavningen vil han

skal skce efter foresagte Bogstaver , ikke i Forbindelse med Læsning ; fordi

jnan fordrer for meget af Barnet, naar det baade skal bruge Oie og Ore

paa engang. Videre skulle Stavelserne ikke skee ved Ord af Modersmaalet,

deels fordi disses Betydning sætter Barnets fyrige Indbildningskralt i Bevæ-

gelse og adspreder det, deels fordi adskillige Stavelser i Modersmaalet ud-

tales anderledes end de staves, hvilket forvirrer Bai'net. Endeligen maa

man ikke lade stave lette og vanskelige Stavelser i Flæng. Fra denne Uden-

adsstavcn gaacr han nu over til Læsningen, hvori atter en passende Frem-

skriden fra det lettere til det vanskeligere iagttages , og Oveisen skeer ved

Ord, der for Barnet ere meningslose, hvortil han foreslaaer latinske. Paa

denne Maade finder han at Bornene lasre at læse, baade med en ualmin-

(5)



XXXIV

delig Hastighed og med langt storre Noiagtighed end paa den sædvanlige

Maade.

Historisk Classe.

Professor Nyrup har forelæst Selskabet to Afhandlinger, over tven-

de Kroniker fra Middelalderen, den ene Cronicon Erici Regis, den anden

Chronica Slavica incerti autoris.

Forf. hemærker at den saakaldte Kong Erichs Kronike, som skriver

sig fra Slutningen af det 13 Aarhundrede er af ikke ringe Vigtighed fot

den danske Historie, da den er en Hovedkilde, hvorfra senere Annalister,

saasom Petrus Olai, Hamsjort og Hi^itfeld , have hentet adskillige Under-

retninger. Efterat have opregnet dens mange Udgaver, gjorde Forf. op-

mærksom paa, at Hermannus Cornerus har indlemmet samme heel og hol-

den i sin Kronica Novella, og ikke blot, som Langeheh yttrer, stærkt af-

henyttet den. Hvad dens Benævnelse efter en Kong Erich angaaer, da

erindrede han at dens Forfatter hverken har været Erich Menued, ej hel-

ler Kong Erich fra Pommcren, men efter al Sandsynlighed, on Munk i

Rjr-Kloster i Aarhuus Stift. Da Værket, ved at blive indfort i Scripto^

res rerum Danicarwn , ogsaa der er bleven oplyst, ved en Langebeks lær-

de Annaærkninger, saa giver den latinske Text ikke megen Anledning til

nye Bemærkninger; derimod handlede Forf. især om den, vel ikke ube-

kjcndle, men hidtil utrykte gamle danske Oversættelse, der er bestemt til

at indfores i den 4de Deel af det nye danske Magazin,

Denne Oversættelse, hvis Ophav grændser nær op til Originalens

Alder, opbevares i en Pergamentscodex, fra det 14de Aarhundrede, i Uni-

versitetsbibliotheket, og fremlagdes i Selskabet. Den er bleven omtalt og

dens Værd bedomt baade af Suhm, Kali og af Langehek. Dens Vigtighed

om ikke i historisk saa dog i lingvistisk Henseende, er uomtvistelig, og den

fortjener vistnok, som et Sprogmonument fra saa gamle Tider, at komme
for Lyset. Prof. Nyrup foreviste 2de Afskrifter af Værket, den ene med
A. Magnæi Haand , opbevaret paa Universitetsbibliotheket ; den anden med
Langebeks, i det kongelige Bibliothek. Afliandlingen sluttedes med at aii-

give et Par Steder i den danske Codex, der tjene til at berigtige den la-

tinske Text, og med en udforlig Excursus om Bondeopstanden Aar 1256,

da, som de hedder i Kronikerne: "Kothkarle bleviie galne med Kolver."
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Den slaviske Kronik, hvorom handledes i den anden Afliazidling

,

skjælner sig ved Tillæget incerti autoris fra Chronicon Slavorum Helmoldi.

Professor Nyrup handlede forst om Bogen selv, dernæst om et i Univer-

sitetsbibliothcket bevaret Exemplar af editio princeps, med skrevne Tillæg.

FSi'st viistes , at den af Bangert og Moller fremsatte Paastand , at vor

Chronica Slauica blot skulde være en af Helinoldus udskreven Compila-

tion^ er aldeles ugrundet; thi for det fdrste har han brugt mange andre af.

sine Forgjængere end Helmoldus, og dernæst, da Ilelmoldus ender \ed 1170

og vor Anonymus gaaer til imod det l5de Aarhuudredes Slutning, saa er

der hele 3 Aarhundredcr , hvor han ikke har kunnet benytte Ilelmold.

Herved moder endvidere den Omstændighed, at just i disse 3 sidste Aar-

hundredcr synes Forfatterens Aand at tage en hoiere Flugt, og tillade sig

iriere Anskuelser. Han vover djerve Udfald imod Pavernes Gjerrighed,

Afladskræmmernes Graadighed , de europæiske Fyrsters Dorskhed og Lige-

gyldighed ved Tyrkeriies Fremgang , Troen paa Astrologie o, s. v. Prof.

Nyrup soger at udfinde den unævnte Forfatter af Kroniken, og, uden at

paastaae at have bragt Sagen til Vished, holder han det dog for sandsyn-

ligt, at det har været en Præst Susfel i Amtet Arensboek i Pretzer Prov-

stie. Hvorvidt JVestphals og Dreyers af Professor Grautorf i Archip J'dr

ållere deutsche GescJdchte III. 387 paa nye fremsatte Hypothes, at den i

det Lybeckske Bibliothek opbevarede plattydske "yendeske Ys.roneke," trykt

1490 i Octav, er at ansee om ikke ligefrom for Original saa dog for Op-

hav til vor Chronica Slavica , troede Prof. Nyrup ikke at have Data nok

til at afgjore. Endeligcn meddeelte han Underretning om Indholdet af 6

Blade, som ere indhæftede foran i Universitets Bibliothekets Exemplar af

editio princeps. Antegnelserne paa disse 6 Blade skrive sig fra det 16de

Seculi Begyndelse, ere deels paa Latin og deels paa Plattydsk, og kan

ansecs som Supplement til den trykte Kronike.

Ordbogscommissionen,

Ordbogsarbeidet er i sidste Modeaar betydeligen blevet fremmet.

Revisionen af Bogstavet O , hvorunder ogsaa O indbefattes er blevet endt
j

og Arbeidet trykt. Revisionen af Bogstavet R er begyndt. Bogstavet N
er blevet revideret af Prof. P. E. Miiller , og givet til Trykken. P og

Q ere færdige til Revision. Af de Bogstaver, hvis Redaction vil give

(5*)
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vidtloftigt Arbeide, ere ikkun S og T tilbage, som ere givne i duelige

Mænds Ilænder, og hvoraf allerede en Deel er udarbeidet.

LandmaalingcoTnmissionen.

Kortet over den sydlige Deel af Hertugdcimmet Slesvig, med Oen

Femern er i Aar blevet fuldendt og udgivet.

Fra 3 1 Mai 1825 til 3i Mai 1826.

I dette Aar har Selskabet tabt et af sine ældste Medlemmer: Con-

treadmiral Paul de Lopenorn , Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand,

Directcur af det Kongl. Soekaart- Archiv, Overlods i Sjcllauds District.

Hans varme Fædrelandskjærlighed og levende Borgersind , hans sjeldne

Virksomhed, hans udbredte Kundskaber i sit Fag, gjorde ham til en af

Landets Hædersmænd. Ved de mangesidige Foi-hold , hvori han , ved sine

Bestræbelser for Sokortene , for Fyhrene , for den nautiske Astronomie

,

kom til Fremmede, blev han ogsaa af disse kjcndt og agtet. De mange

IVennnede Ridderordener, hvormed han var prydet, viiste at haus Fortje-

nester ei indskrænkede sig til Fædrelandet} de mangfoldige lærde Sel-

skabei', hvoraf han var Medlem, at hau ikke blot var en duelig men og-

saa en lærd Soemand.

Til indenlandske Medlemmer har Selskabet i det forlobne Mddeaar

optaget

:

I den mathematiske Classe

Magister Henrik Gerner p. Schmidten.

I den physiske

Doctor Philosophiæ Georg Forchhammer'.

I den historiske

Doctor Philosophiæ Peter Olaus Brandsted, Gclieimelegationsraad

Ridder af Dhr. , Professor og Kgl. Dansk Hofagent i Rom.
Doctor Philosophiæ Frederik Christian Petersen, Professor i

Philologien.

Til udenlandske Medlemmer

Professor, Geheimeraad og Ridder Sapigny i Berlin.
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Professor, Geh. Justsr. og Ridder Hugo i Gottingeii.

Professor, Hofraad og VciÅåGX Eichhorn i Gottingen.

Professor og Ordeusliistoriograpli Geij'er i Upsala.

Til den ved Etatsraad Viborgs Dod ledige Arcliivarpost er valgt Pro-

fessor i Botaiiiken /. F. Schouw.

Mathematish Classe,

Af Lector p. Schmidten er i Aar forelagt Selskabet en matliematisk Af-

handling.

For fuldkomment at integrere en DifFerentialæqvation , maa man
forst udvikle den implicit givne Function, eller fremstille den under eu

explicit Form , og dernæst iblandt de forskjellige Former finde saadanne,

livorved Functionen, for en hvilkensomlielst Værdi af den uafhængige Stdr-

relse, kan angives i Tal.

Kun i meget faa og specielle Tilfælde formaaer man at oplose den

sidste Deel af Opgaven , og da dette beroer paa Convergenzen af Rækker,

der afhænge af alle de Storrelser, som den givne Function indeholder, saa

indsees let, at enhver mærkelig Forandring i disse Elementer udfordrer

en særegen Fremgangsmaade , og at det altsaa vil være umuligt hertil at

danne nogen almindelig Methode. Saaledes har man f. Fx. i Astronomien

for at bestemme Planeternes Sted, til en hvilkensomhelst Tid^ dannet sig

Former , der ere grundede paa visse Værdier af Banernes Axer og Inclina-

tioncr, men hvis Brugbarhed ganske vilde ophore ^ dersom disse Størrel-

ser modtoge en ubetydelig Forandring. Derfor henhore saadanne Underso-

gelser fornemmeligen til Videnskabens Anvendelse, hvor Gjenstandenes Vig-

tighed kan give dem den luterresse, der som oftest savnes ved meget spe-

cielle Methoder. '>

Men selv om man indskrænker sig til Opgavens forste Deel, vil

man finde de bekjendte Integrationer saa specielle og afhængige af tilfældige

Indskrænkninger, at man vanskeligen fatter deres indbyrdes Sammenhæng

eller det almindelige Princip
, der ligger til Grund. Saaledes har man be-

stræbt sig, at integrere Æqvationerne under en endelig Form, skjdndt de

dertil svarende Methoder nodvcndigen maae afhænge af de faa og for en -

Deel tilfældigen i det mathematiske Sprog indforte Former, der hidtil

noiere ere undersogte. Ei heller bcir den almindelige Form for en expli-

cit Function indskrænkes til et Aggregat af Led, men maa være en hvil-
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kensomhelst efter en vis Lov dannet Fortsættelse af Operationer, der alt-

saa omfatter , Iivad der sædvanligen forstaaes ved en uendelig Række.

Det synes derfor ikke uvigtigt at fremstille Opgaven i dens Almin-
deliglied, og dcrpaa at vise, ved livilke Omstændigheder dens Oplosning

kan lienfores til simplere Former.

Det Princip der i nærværende Afhandling udvikles og anvendes paa
de forskjellige Slags DiiTerentialæqvationer, og som uden Vanskelighed ud-
gtrækkes til flere Variable samt til DiflTerenzæqvationerne, hestaaer i at ad-

skille den givne Æqvation i tvende Dele, hvoraf den ene er integrabel,

pg derpaa ved Integration at udtrykke den afhængige Størrelse som Func-
tion af sig selv og af de ved Integrationen indforte Constanter. Herpaa
vil man, i Analogic med den Methode, der anvendes for at udvikle Ro-
den af en qvadratisk yEqation i en Kjedebrok, ved en i det uendelige gjcn-

tagen Substitution i Ligningens anden Deel, finde et explicit Udtryk for

den sogte Function.

Er Æquationen af hoiere Orden , maa man integrere saamange Gange
som dens Orden tilkjendegiver, hvilket vil indfore det nodvendige Antal

Constanter, og saaledes paa samme Maade, som ovenfor er angivet, fore

til det fuldstændige Integral.

Man kan ogsaa komme til en explicit Form ved et mindre Antal af

Integi-ationer og vilkaarlige Constanter end Æqvationens Orden foreskriver,

?ller endog uden nogen Integration, blot ved at fremstille den afhængige

Storre'lse som en Funktion af sig selv og sine Differentialer, i hvilket Til-

fælde Integralet vil være particulairt uden nogen vilkaarlig Constant; o<t

ligesom man paa aiangfpldige Maader kan dele enhver Æqvation saaledes,

at den ene Deel bliver integrabel, kan ogsaa dens Integral udtrykkes un-
der forskjellige Former, iblandt livilke man da i ethvert Tilfælde kan
vælge den, der bedst passer til de specielle Omstændigheder ved Opgaven,

Efterat Principet er fremsat i dets Almindelighed, undcrsoges de
mærkeligste Classer af Æq\^tioner, og fornemmeligen saadanne^ h\is In-

tegration betydeligen kaij simplificeres » saasom de lineaire. Disses IntegriH

fremstiller sig som Sum af Led, hvis Lov er let at fatte; og de iudeliolde

gjennem alle Ordener nogle Classer, der let henfdres til bekjendte For-
mer; men den noiere Undersogelse herover, forsaavidt som den afhænger

af Theorien om de bestemte Integraler, maa henvises til en anden Af-
handling.
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Af ikke lineaire Æqvationer udvikles derpaa som Exempler nogl«

af de simpleste Foi-mer, der dog ville være fyldestgjorende til at oplyse

det almindelige Princip, og at vise hvorledes det i alle Tilfælde uden Van-

skelighed kan anvendes.

Physisls Classe.

Som Fortsættelsen af sine Bemærkninger ved de sjeldne eller i een

eller anden flenseende vigtige Planter som indfores i Flora Danica, med-

deelte Professor og Ridder /. TV. Hornemann, en Udsigt over det da nye-

lig udkomne 31te Hefte af dette Værk.

Af cotyledone Planter indeholder dette Hefte 30 Arter, hvoraf 18

forst i den nyere Tid ete indlemmede i den danske Flora, og af disse ere

tvende, nemlig: Pyrola gronlandica og Pedicularis lanata , hegge fra

Grenland , at ansee som nye Arter. Af de 38 acotyledone Planter , som

Heftet indeholder, er Alcyonidium attenuatum fra Grenland, aldeles nye

og desuden kunne 22 Arter af de fremstillede Svampearter ligeledes ansees

som nye, da de lorst ere opdagede af Hr. Professor Schumacher , og hid-

til ikke vare afbildede i noget botanisk Værk. Foruden Beskrivelsen af

de nye eller lidet bekjendte Plantearter, gjor Forfatteren ogsaa opmærksom

paa deres Udbredelse, deres Forekomst og deres Anvendelse. En af de

forhen anforte nye Arter, nemlig Pyrola gronlandica, anvendes f. E. i

Gronland som et virksomt antiscorbutisk Middel.

Professor Jacobsen har i sidste Modeaar forelagt Selskabet fire ana-

tomiske og physiologiske Afhandlinger. Den forste var en Fortsættelse af

hans Undersogelser over Binyrerne {Glandulæ suprarenales). Han havde

allerede tidligere viist, at disse Organer hos Fuglene og Krybdyrene, i

Henseende til de Blodkar , hvormed de ere forsynede , staae i samme For-^

hold som Nyrerne, i det de nemlig have saavel tilforende som fiaforende

Blodaarer {J^ence advehenies & repehenies') og at denne Organisation kan

tjene som et Særkjende. Denne Gang har han deels videre udfort, deels

hekræftet det hans tidligere Undersogelse havde lært om Binyrerne hos

Fiskene.

Blandt Bruskfiskene har han hos Slægterne Raja, Squalus , Cyclop-

ierus , og Chimæra, fundet Organer der have det anforte Séerkjende, og

'derfor hor ansees som Binyrer ; blandt de andre Fiske {piscés spinosi) hair

han hos Anarrhivkas fundet det samme. De vise sig her enten som et en*
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kelt Organ, eller og cre de dobbelte. Leiet cg Formen er forskjellig, i

det de Los nogle (Sqjialus) ligge paa Nyrens ovre, hos andre (^Raja) paa

dens nedre Flade. Hos de forste ere de langagtige og cylindriske, hos de

sidste fladtrykte. Farven er hvid eller guulagtig, og den Suhstants hvor-

af de bestaae (Parenchynia) er blod og eensformig.

De erholde deres Blod ved tilforende Vener, der enten ere fine

Grene af Spinalvenerne, eller af Nyrens tilfdrende Vene (pena advehens

renis).

Deres frafdrende Vener (penæ repehentes) bringe Blodet til Nyrer-

nes modsvarende Vener (nemlig disses pence repehentes).

Binyrene ere stdrst hos Slæigterne Raja og Squalus , meget smaae

hos Cjclopterus , Chimæra og Anarrhichas y hvor de vise sig som et Par

smaae cylindriske Legemer paa Nyrens ovre Flade. I Slægten Raja synes

de at være meest udviklede, da de ere temmelig store og rige paa Blod-

kar. Ved deres Form og Leie stemme de overeeias med Frdernes Biny-

rer, og Rokkerne danne fra dette Synspunkt betragtet. Overgangen fra Fi-

skene til Krybdyrene.

De faae Kundskaber vi have om de Modificationer det Ij-'mphatiske

System undergaaer i de lavere Classer af Hvirveldyrene, foranledigede

Selskabet at udsætte et Priissporgsmaal om denne Gjenstand. Da hidindtil

ingen Besvarelse var indkommen , fremsatte Prof. Jacohson Resultaterne af

sine Undersogelser over dette System hos Krybdyrene og Fiskene.

Hos Krybdyrene (Reptilia) havde man hidindtil kun kjendt det lym-

phatiske System hos Skildpadden. Forf. linder at det hos alle Dyr af denne

Classe er paa det fuldstændigste udviklet, og med Lethed lader sig op-

dage i de fleste Organer, saasom HJei-tet, Lungerne, de Organer der hore

til Forddielsen, til Urinudskillelsen, og til Generationen, og endeligen

i den hele ydre Hud saavel af Bullen (truncus) som af Extremiteterne.

Det lymphatiske System udmærker sig her fra Pattedyrenes:

1) Ved Mangel paa de saakaldte lymphatiske Kjertler.

2) Ved de særdeles ^ore Sække eller Cylindre (Sinus), det danner in-

den i Legemet.

Disse Sække eller Cylindre omgive de store Pulsaarer. De ere

inden i forsynede med Tverlibrer, der synes at tjene til at forhindre de-

res altfor stærke Udvidelse. Hos Froerne (Batrachii) ere disse Sinus vide
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og sætformige , Iios de langstrakte Krybclj^r , nemlig Snogene og Fiirbe-

Mene (Ophidii & Saurii) , ere de cylindriske.*

Stanipulsaaren hos Snogene lober fra dens Begyndelse indtil den

naaer Halen , i en saadan temmelig viid cylindrisk Canal , der er Hoved-

stammen for det Ij^mpliatiske System , og som giver Foi'længelser der led-

sage og omgive de store Grene af denne Pulsaare.

3) Ved lignende store Hulheder eller Canaler der findes under Huden,

og hvoraf nogle ere forsynede med stærke Muskelfibrer.

Hos Froerne findes paa hver Side af Bullen (iruncus^jen saadan

'Sinus , hvorpaa et stærkt Lag af Muskelfibrer udbreder sig. '-r^'vU :;

Hos Snogene lobcr paa hver Side af Legemet, fra flovedet og ned

til Halen, en cylindrisk med stærke Muskelfibrer omgiven Canjd. . . i

Disse Sinus eller Canaler staae i noie Forbindelse saavel. med de;

anfoite Hulheder, der findes inden i Legemet ^ som og med dem der findes

under Huden af Extremiteterne.

4) Ved Maaden hvorpaa de lymphatiske Kar tage deres Oprindelse fra

Tarmekanalen. De finere lymphatiske Kar der komme fca . Tarmene^

danne imellem Tarmens Hinder langslobende Canaler, der ere tem-

melig viide , og paa mangfoldige Maader ere forbundne med hinan-

den. Fra disse tage de storre Kar deres Oprindelse og gaae der-

fra hen til de ovenanforte store Sække eller Huulheder. _^-Ai.

5) Ved det, at de lymphatiske Kar have færre Valvler end Pattedyrenes«

At de anforte store Sinus eller Canaler virkelig hore til det

lymphatiske System , derom - kan man overbevise sig deels ved Indsproit-

Jiinger, deels ved Resorbtions-Forsog.

Hos Fiskene har han i Særdeleshed undersogt den Deel af det lym-

phatiske System , der findes i Bughulen. Det er temmelig let at overbe-

vise sig om sammes Tilværelse hos Dyrene af denne Classe , hvilket alle-

rede Hewson , Hunter og Monroe have viist.
,
,.

Det udmærker sig: , j:.

1) Ved Mangel paa lymphatiske Kjertier i de anforte Dele. ifjnht i;

2) Ved de faa men stærke Valvler, hvormed de lymphatiskje.JCai&j/iJPø

forsynede. ~;<;iii ts ,!;;:;

3) Ved de store og paa mangfoldige Maader forbundne Sammenfletnin-

ger (Pi^xus) de danne. mn.o.i
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4) Ved de paa langs lobende Canaler , der findes imellem Tarmenes

Hinder, og hvorfra de storre lympliatiske Kar tage deres Oprin-

delse, paa samnie Maado som Iios Krybdyrene.

I Henseende til det lymphatiske Systems Forening med Blodaa-

rcsystemct Lemasrker han , at han uagtet al anvendt Moie, dog ikke har

kunnet opdage den Forening, nogle Physiologcr paastaae at liave fundet

hos Skildpadden, imellem, dets lymphatiske Kar og Miltens Blodaare.

Som Bidrag til Læren om Misfosterne har samme Medlem forelagt

Selskabet en Undersogelse over Hermaphroditer , derfore komme i en Classe

af Hvirveldyr, hvor man hidindtil ikke har fundet Misfostre af denne Artj

nemlig hos Krybdyrene.

Denne mærkværdige Afvigelse fra Normaldannelsen , findes^ hos Tud-
serne (Bufones) og det temmelig hyjipig. Hos disse Misfostre, der i den

udvortes Skikkelse (habitus) ligne Hannerne, lindes ovenfor de fuldstæn-

dig udviklede Testikler, imellem disse og Fidtlegemerne (appendices addi-

posæ) , en meget liden og mcer eller mindre udvidet Æggesstok, og paa

hver sin Side af Nyrene Æggegangene. Disse ere altid meget mindre end

hos Hunnen, dog ere de hos nogle af disse Hermaphroditer fuldstændige,

og strække sig fra den overstc Deel af Underlivet hen til Endetarmen, og

ere hnule. Hos andre fnides blot et enkelt Stykke af dette Organ der

ikke mere staaer i Forbindelse med Endetarmen. Sjeldnere mangler den

overste Deel af Æggegangen, og hvor yderst fda den kan være, er den

dog huul og har en ovre Aabning.

I Anledning af en Rapport Selskabet overdrog Professor Jacohson

om en Undersogelse af Doctor Preuost i Geneve, vedkommende Genera-

tionen af Malerniuslingeli (Mya pictoriim) , forelagde han Selskabet sine Un-
dersogelser over denne Gjenstand. Om disse Dyrs Generationsdele, saa-

vel i Henseende til deres Organisations Udvikling , som og deres Forbin-

delse med andre Dele af deres Legeme , ere Naturforskernes Meninger me-

get afvigende; kun deri stemme alle overeens, at Æggene, efterat have

forladt Æggestokken, træde ud i det ydre Gjellepar, hvor Æggene for-

blive indtil Muslingsyngelen er udviklet. Nogle Naturforskere have derfor

antaget , at disse Gjellepar ikke liorte til Respirationsorganerne, men vare

en Deel af Generationsapparatet.

Mod denne Udvikling af Muslingeyngeleu i Respirationsapparatet,

fremsætter han adskillige Tvivl, som deels Sammenligningen af de forskjcl-
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JigG Grandskcrcs lagttagelsei' , dcels og forncmmeligen nærmere Uuderso-

gelse af de Dyr, man antager at være Ungerne af Muslingerne fremkalde.

Man finder nemlig

:

1) At Udviklingen af disse Smaadyr ikke er bunden til en vis Aarstid.

2) At ikke alle Muslinger af samme Slags have Æg eller Unger til

samme Tid.

3) At Muslingerne , naar de længe have havt disse Smaadyr i deres

Gjeller, ere i en afmagret og sygelig Tilstand, og at Gjellerne til-

deels ere destruerede

4) De findes hos Muslinger, der ere meget smaae, og ikke have naaet

deres fuldkomne UdvikIing,j»jjiiHjK p«» U^

5) At disse Smaadyr , til hvad Tid man undersoger dem , findes at

være af samme Storrelse.

6) At de ere af en ganske anden Form og Oi^ganisation end selve

Muslingen.
'

, ,

7) At hos Muslinger af forskjellig Art og Farm, disse Smaadyr have

noiagtig samme Form og Organisation.

En nærmere Undersogelse af disse smaae og mikroskopiske Dyr,

viser tilfulde at deres Organisation er saa saare forskjellig fra Muslingen^

at man ikke kan ansee dem for at være dens Yngel.

Disse smaae Dyr, ere et Slags Tveskjel, hvis Skjæl ere trekantede

og forenede ved den korteste Rand- Dyret er forskjellig fra Muslingerne

derved, at den storste Masse af deres l,egeme , ikke ligger i Midten, men
paa hver af Siderne. Ved det forreste Hjorne af hver SkaJ findes en be-

vægelig og med flere Tænder besat Krog, som Dyret kan lofte i Veiret

og boje tilbage; endvidere har Dyret mange bevægelige og yderst omfindt^

lige Traade CCirriJ der rage langt ud af Skallen, og som det kan trække

tilbage. Skallerne ere haarde og bestaae af kulsuur Kalk. -^ii3Jp.y[.

Ved denne fra Muslingerne saa saare forskjellige og afvigende Foi'm

og Organisation, kan man ei antage Æt disse Dyr ere sammes Yngel, og

da dets Skaller i Proportion til Dyrets Storrelse ere saare haardo, kan man
ei heller formode, at denne Form kun er forbigaaende , og at disse Dyr
undergaae en Omdannelse (Metamorphose) hvorved de antage Muslingens

Form og Organisation. ^ s^lf^ tipii fiS- oJiuilH e,.unl

Han anseer derfor disse Tvest'jæl at være et for Muslingen frem-
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med Dyr, et Dyr som lever eg udvikler sig ved at trække Næring fra

Muslingen og ved tiltagende Mængde svækker og dræber samme. Det er

altsaa et farligt Snyltedyr for Muslingen, og ei som man hidindtil antog,

dets Yngel.

Denne Formodning har allerede været fremsat for mere end tredive

Aar siden af et agtvferdigt Medlem af det Kongelige Videnskabernes Sel-

skab, Professor og Ridder llalhke , (for nærværende Tid Professor i Zoolo-

gien ved Universitetet i Christiania) , dog har den ikke været antagen

af nogen anden Naturfoi'sker. Professor Rathke har kaldet Dyret Glochi-

diiim parasiticitm (Snylte - Krogskjæl) og givet en fuldkommen Beskrivelse

af samme. Denne skarpsindige Naturgrandskers Mening , der var bygget

paa Dyrets Form og Organisation , faaer nu ved Prof. Jacobsons ovrige

her anforte Grunde, en nye og vigtig Bekræftelse.

Blandt de i botanisk tienseende mindst bekjendte Egne af Jordklo-

den, horer den Deel af Afrika som ligger indenfor Vendekredsene. Det

Indre af dette store Fastland er os i botanisk Henseende aldeles ubekjendt

;

fra den tropiske Ostkyst have vi kun nogle faa Efterretninger af Lau-
reiro ; og selv i Henseende til Vestkysten

,
paa hvilken Europæerne dog

alt i lang Tid have haft Colonier , er vor Kundskab saare mangelfuld.

Til Senegals Flora erholdt vi nogen Kundskab ved Adansons Reise, til

Congos ved Christen Smiths Undersogelser , bekjendtgjorte af Robert Brown.

I Henseende til Guinea ere de trykte Efterretninger : Franskmanden Pali-

aot Beaiwais's Flore d'Oware & de Benin, som giver Afbildninger af noget

over 100 Planter, Beskrivelse af nogle nye Slægter af Svenskeren Afze-

Hus, nogle Bidrag fra Englænderen Smeathmann , nogle Bemærkninger i

Iserts Reise, og endeligen Prof. Hornemanns plantegeograj)hiske Udsigt

over Guinea efter de Samlinger og ovrige Arbeider som skyldes de danske

Botanikere Isert , Maaslund - Smith og især Thonning.

Etatsraad Thonning opholdt sig næsten i 3 Aar i Guinea; han ikke

blot indsamlede Planter^ xnQix hvad der forsommes af saamange Reisende,

han beskrev paa Stedet selv udforligcn næsten alle de Planter han fandt,

og han optegnede Planternes Anvendelse i Oeconomie o^ Lægekonst, samt

de Navne de Indfodte give dem. I Kjobenhaviis Bombardement brændte

hans Plante - Samling , men han havde meddeelt Vahl og Schumacher af

sit Fori-aad. Da andre Sysler medtoge hans Tid, saa overlod han s\\\q

Manuskripter til Professor Schumacher} denne bestemte hvad der endnu
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vax' uLestemt , tilfojede nogle Arter efter Iserts Herbarium, udarbeidede

Synonymien og for storste Delen Diagnoserne samt tilfojede kritiske Be-

mærkninger. Saaledes opstod et Skrift over den Guineiske Flora, hvoraf Be-

gyndelsen er indlemmet i Selskabets naturvidenskabelige Afbandlinger. Der
beskrives deri noget over 500 Arter af Planter , af hvilke over 300 forhen ere

ubeskrevne, foruden adskillige, som ere optagne i Vahls Enumeratio efter

Thanning; det indeholder ogsaa endeel nye Slægter. Efter det anfdrte

Antal af Arter synes det ikke at Guinea kan maale sig med de fleeste an-

dre tropiske Egne, i Henseende til Vegetationens JMangfoldighed , og maa
ligeledes staae langt tilbage for Sydafrika, hvis Flora er en af de rigeste

vi kjende. Den store Rigdom af Palmer og træagtige Brægncr, som an-

dre tropiske Egne fremvise , savne vi i Guinea j ikke heller fremtræder der

nogen betydelig Ejendommelighed i Hovedformer, de fleste Familier ja

endog Slægtef ere fælleds med det tropiske Asien eller Amerika. Dog
fremtræde nogle characteristiske Former som Adansonia og adskillige her

beskrevne nye Slægter.

Professor Zeise har fundet at Platinets Forchlorid behandlet med
Viinaand giver en mærkværdig ny Forbindelse, der foruden Platin inde-

holder Kulstof og Ilt, maaskee ogsaa lidt Brhit. Man erholder det let-

test af 1 Deel Platinforchlorid og 12 Dele Viinaand til omtrent 96°. I

en Retorte med Forlag udsætter man denne Blanding for en maadelig Var-

me , indtil der udskiller sig et kulsort Bundfald , og over samme staaer en

klar og kun lidet farvet^ Vædske. Den Vædske, som ved dette Arbeide

overdamper, indeholder, som let var at formode, Saltæther, og den over

Bundfaldet i Retorten staaende Vædske er stærk suurj en Omstændighed,

der hindrer den dannede Platinforbindelse fra at foranledige en Forbrænding

som den ellers frembringer med Viinaanden. Efter at Vædsken er

fragydet, maa det sorte Bundfald saalænge udvaskes med varmt Vand, ind-

til dette ikke længere viser Spor af Syre. Under Udvaskningen udvikles

ætheragtige Luftbobler af Pulveret , og hvad der synes mærkværdigt , ofte

mere naar det har henstaaet i nogen Tid med Vandet. Dette Legeme har,

ligesom Platinilterne og fiintfordeelt Platin, den Egenskab at bestemme

Brinten og Ilten til Forening; og ligesom visse andre Platinforbindelser

formaaer den at foranledige Viinaanden til en Forbrænding, der efter Om-
stændighederne enten er hurtig eller langsom, og i sidste Tilfælde at danne

Ædikesyre. Har man truflet vel de behorige Omstændigheder ved Tillav-
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iiingen, antændes denne Forbindelse endog ved den blotte Opvarming
uden Luftens Adgang, med en svag Explosion og stærk Gnistren. Det
samme skeer naar den bringer Viinaand i Brand. Ved Henstand tabes for

en Deel denne Egenskab. Ved at afl^rænde for sig giver det Kulsyre

lidt Ildluit, og en ringe Mængde af en Fugtighed, der gjerne indeholder

Ædikesyre. Vor Platinforbindelse bestemmer ikke Æther, Steenolie, eller

Terpentinolie til at brænde. Viinaand med Kali bestemmer den lettere,

Viinaand med Syre vanskeligere til at brænde, end dette skeer ved reen

Viinaand.

Ved sine Opdagelser over Xantogensyren og Xantogenolien havde

samme Forfatter gjort os bekjendt med en ny Classe af Svovel forbindelser.

Han ventede allerede medens han bearbeidede denne Opdagelse, at finde

lignende Sammensætninger i Naturen. Denne Forventning er heller ikke

hleren skuffet j Forf. har fundet at den Olie man ved Overdampning (De-

stillation) kan udskille af u4sa foetida er en saadan Forbindelse. Naar den

drives gjennem et glodende Porcellainror
,

giver det Kul, Svovelbrinte og

Kulbrinte. Med Kaliær giver den en Blanding af Svovelkaliær , Kul o<^

Brindluft; blandet med lidt Kulbrinte. Svovelcts Mængde i denne Olie

anslaaer han efter nogle forelobige Forsog til en Femtedeel. Mængden af

Brint bestemmer han paa en ny, meget beqvem Maade, ved at udsætte

Oliens Dampe i stærk Hede for Indvirkningen af Kobberets Forchlorid

hvorved Brinten med Chloret danner Chlorbrinte (Saltsyreluft).

Professor brsted, Kidder og Dannebrogsmand, har forelagt Selska-

bet en Afhandling over de Forsog, dier endnu fortjente at udfores over

Legemernes Sammentrykkelighed. Han gik ud fra de Forsog han allerede tid-

ligere havde forelagt Selskabet over Vandets og Luftarternes Sammentryk-

ning, og som i det2det Bind af Selskabets naturvid. Skrifter erebekjendtgjorte.

Han viiste at alle de Forsog, man hidindtil har havt over Vandets Sam-
mentrykning ved store Kræfter indeholde en eller anden Kilde til betyde-

lige Feil, og at man ved at benytte vore nærværende Kundskaber kunde
undgaae disse. Han gjorde opmærksom paa Vigtigheden af at faae noie

bestemt Qviksolvets , Viinaand ens, Ætherens , Saltoplosningernes og flere

Vædskers Sammentrykkelighed, at sammenligne denne ved forskjeIli<^e

Varmegrader; at prove Spændki'aften af Luftarter, der staae i Beroring

med den Vædske, hvoraf de ved Sammentrykning og Afkjolning have ud-
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viklet sig, o. s. v. og at disse Forsog maa frembyde en riig Host af Er-

faringer , der sikkert vil kaste noget Lys over Varmens Forhold til Rum-
opfyldningen. Selskabet tillod efter disse Forslag at Forsogene maatte ud-

fores j)a^ dets Bekostning.

Samme- Forf. bar forsogt en Forbedring ved Nobilis electromagne-

tiske Multiplicator , der selv er en Afart af den Scliweiggerske. Som be-

kjendt bestaaer den sidstnævnte af en Metaltraad , der er viklet om en

Ramme, hvori en Magnetnaal hænger. Saasnart en electrisk-chemisk Virk-

ning gaaer igjennem Traaden, vil Naalen dreics. Mod den Kraft, som

saaledes stræber at dreic Naalen sætter sig Jordens Magnetismus, som stræ-

ber at give den den bekjendte Retning. Man har vel med megen Fordeef

sogt at svække Jordens Indflydelse , ved en i Nærheden anbragt anden

Magnetnaal ; men Nohili gjor denne Sag endnu lettere , ved at forbinde

to Magnetnaale saaledes ved en flin Stilk , at de stræbe efter modsat Ret-

ning, altsaa hæve hinandens Virkning, naar deres Kraft i ovrigt er lige.

Hertil kommer at han lader åen ene Naal svæve mellem Ledningstraadene,

den anden derover, saa at Naalene, just fordi de ere modsatte dreies i

samme Retning af Traadens to modsatte Sider. Man kan maaskee endnu

foroge dette Redskabs Fiinhed j men i de fleste Tilfælde med mere Skade

end Gavn, da det allerede, som det er, er yderst let bevægeligt. Prof.

Orsted har derfor sogt at give det en Indretning, hvorved dets Bevægelig-

hed kunde faae meget forskjellige Grader, efter de forskjellige Hensigter

ved Forsogene. Dette bevirker han ved at sætte ligefor Naalene en boict

Magnet, hvis modsatte Polers Tiltrækning mod de to omvendt magnetise-

rede Naale kan give dem en Retning, der vil holdes med desto storré

Kraft, jo nærmere Magneten bringes. Man skjonner let hvorledes denne

Indretning lader sig bruge til at maale svage electriske Kræfter. Forf. har

med dette Redskab udfort mange Forsog, over Ledernes Forhold i Kjeden

pien hvoraf ingen kort Beskrivelse lader sig give. Han har ligeledes benyt-

tet dette Redskab til at prove Legemernes Ledeevne; og troer at dette

Redskab hertil er særdeles skikket. Plan har ved denne Leilighed fundet

et let Middel til at gjore Forskjel mellem Ledere, der alle hore til de

fortrinlige; han finder nemlig at mange Legemer, der ere gode Ledere

for den hydroelectriske (galvaniske) Kjede , ere slette Ledere for den ther-

moelectriske. Mange Svovelmetaller ere i dette Tilfælde, men langt fra

ikke alle. Det er sandsynligt at man vil kunne gj^re ]Jrug af dette Mid-
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del i Mineralogien, og derved opdage Forskjelligieder , som fdr undgik

vor Opmærksomhed.

Philosophish Classe.

Professor Bornemann forelæste Selskabet et Forsog til Udpiklinzen

af den moralske Idee , bestemt til at indlemmes i hans Haandbog i den

almindelige Retslære.

Til denne Undersogelse indleder Forfatteren, ved at gaae ud fra den

Sætning: at alle de Sandheder som vi, med Bevidsthed om vort aandelige

Væsen , kalde hojere , eller aandelige , have deres overste Kundskabsgrunde

givne i umiddelbare Forestillinger i Bevidstheden. Den overste moralske

Kundskabsgrund er og maa, som saadan, være os given, ikke frembragt,

den er og maa være oprindeligen indeholdt i vort aandelige Væsen j den

skal folgelig ikke udfindes, men udtales, ikke bevises, n\en. crkjendes.

Fra denne universelle Grundforestilling om det Sædelige, som i enhver

Undersogelse om dette nodvendigen maa forudsættes, ligesom den forud-

sættes eller er tilstede i ethvert moralskt Omdomme, bor al anden Eikjen-

delse om det Sædelige udgaae ; men den skal uddannes ved Slutning fra

dens oprindeligen tilkjendeqipne Indhold til de Grunde eller Aarsager , af

hvilke dens grundpæsentlige Indhold erkjendes , og den skal uduikles i Er-

kjendelsen af de moralske Virkninger , som fdlge af dette Indhold, men

om hvilke vi ligeledes have oprindelige, ved sig selv, eller ubetinget, visse og

gjeldende Forestillinger i vor moralske Bevidstlied. Disse Forestillinger skulle,

ligesom hin altomfattende moralske Forestilling , uddannes, hvilket skeer ved

at udlede deres Indhold af dennes Indhold , saaledes som dette er bleven

erkjendt i den uddannede moralske Idee. Men naar disse Deductioners

Resultater svare til de oprindelige Forestillinger fra hvilke de udgaae, og

det saaledes befindes, at vor Erkjendelse af den moralske Idees Indhold

er aldeles anvendelig paa disse Forestillinger, og sætter os i Stand til at

erkjende hvorledes de udgaae fra den hojeste moi-alske Forestilling, da

fremkommer derved et nyt Beviis for, eller ligesom en stadfæstende Prdve

af hin Erkjendelses Sandhed. Y^^n moralske Idee bor altsaa bevises paa

en dobbelt Maade : ved sin Deduction, og ved sin Udvikling, og deime

dobbelte Erkjendelse er Sædelærens Grundopgave.

Efter denne Plan er Afhandlingen forfattet. Dens Resultater ere

fornemmelig foldende.
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Vor moralske GrtmdLevidstbed er Bevidstlieden om en hojeste, Jiel-

llg , alhydende hop Jor Menneskets Villie. Den indeholder umiddelbart

Forestillingen om en Nodvendiglied eller ubetiiigetiVirksomhed indeholdende

Besteæmelse, og om at denne Lov er gjeldende over alle Love, Gjenstand

for ubegrændset Hylding og bydende med en i Væsen og Omfang ubetinget

Magt. Men disse Sædeligheds Lovens tilkjendegivne Egenskaber, ved

li\'ilke dens Tilværelse forkyndes, forudsætte en Grundegenskab, som ikke

er tilkjendegiven, og denne, der folgelig maa erkjendes ved en hojerc

Idee, er, og kan ikke væi'e nogen anden cnåi: at Sædeligheds Loven er

en guddommelig Lop. Af denne Lovens Grundegenskab kan dens Indhold

udledps. Thi Sædeligheds Loven maa have det Indhold, der er uadskille-

ligt fra dens Egenskab som det Ilojeste Væ^eiis Lov for Mennesket. At

denne Lov gives, og at den af os maa erkjendes som den hojeste, hellige

og albydende , folger ogsaa af Guds Tilværelse og vor Erkjendelse af denne.

Det Hojeste Væsens Villie er som saadan en Lov over alle Love , der ube-

tinget bor æres, og hvis Magt omfatter Alt, Alherredommets, Hellighe-

dens og Almagtens Lov, og kun denne Lov kan være Sædeligheds Lov.

(Forfatteren anmærker, at det Anfdrte ingenlunde henviser til at deducere

Sædeligheds Loven af den religieuse Idee, uden at gaae ud fra den oprin-

delige moralske Grnndforestilling , da det er ved denne Forestilling vi for-

udsætte Lovens Tilværelse og ere os dens Egenskaber bevidste i dens umid-

delbare Forhold til Menneskets Villie).

Er Sædeligheds Loven en guddommelig Lov, maa dens Indhold

være os givet , enten i og for &\^ , eller som Bestanddeel af en anden Lov.

Det er os givet ved vor aandeligc Grundforestilling om AUhaheren (vor

oprindelige religieuse Idee) og ved Alskabningens Tilværelse. Det Hojeste

Væsens Formaal med Alskabningen maa i Forhold til den menneskelige Vil-

lie, eller forsaavidt det skal fyldestgjores og iværksættes ved denne, være

dens Lov. Her blive altsaa tvende Sporgsmaal at besvare: det forste om
Skabningsformaalet , det andet om, hvorledes dette Foimaal er Lov for

Menneskets Villie.

Det guddommelige Formaal med Alskabningen er Alskaberens Vil-

lie som iværksat i det uendelige Skabte, som den hojeste, ubetingede

Grund for dettes Tilværelse , Vedbliven og Viiken. Det er ubetinget Be-

stemmelse, altsaa Lov. Det guddommelige Formaal og den guddommelige

.-c' W (7)



Lov er Eet. Men ikke i sit Grundvæsen, kun i sin Iværksættelse, eller

som Skabnings Ojemed kan det af os erkjendes. Her sporges altsaa : hvori

testaaer det Almeenojemed der tilkjendegiver sig i den hele Skahning, hvil-

ket er det Ypperste, det hojeste Ubetingede, jor hvilket, eller for hvis

Skyld, og ped hvilket, eller ved hvis Alt omfattende Virksomhed, det

Hele og det Enkelte er til og bestaaer? hvilket er Skabningens Almeen-

princip , forsaavidt vi kunne erkjende det? Dette fælles Princip i den

aandelige og sandselige Verden, uden hvilket ingen Tanke, Sandsning og

Organisme kunde være til, uden hvilket intet guddommeligt Værk kunde

tænkes eller skues, ved hvilket det uendelige Alt som saadant, og hver

dets Deel som saadan er til, bestaaer og virker, er Lh'et: ethvert Væ-
sens Grundvirksomhed eller selvindeholdte Tilværelsesprincip til Vedlige-

lioldelse og Uddannelse efter en altomfattende Lov. Denne Lov, fra hvil-

ken Almeenlivet udgaaer, kunne vi (som anfort) aliene erkjende i de

Grundojemeder i hvilke den er tilkjendegivet, eller i det aandelige, sand^

selige og legemlige Almeenliv. Det aandelige Liv erkjende vi som saadant,

baade i den menneskelige Aands hele Væsen, og i dettes særskildt vir-

kende Kræfter: Villien og Fornuften; vi erkjende det som Troens Celler

Gudfrygtighedens) Dydens (eller Moralitetens) og Sandhedens Liv. Det

sandseligo Liv erkjende vi deels som Middel og Evne for det aandelige,

og deels som en hojere besjelende Grundvirksomhed for det legemlige Liv,

men dette som det umiddelbare Princip for Legemverdncns og dens Be-

standdeles Tilværelse og Virken. Saaledes erkjendes det guddommelige

Formaal med Alskabningen , eller den almindelige Skabningslov , i dets

Almeenvirkninger , at være det Hojeste Væsens almægtige, algode og al-

vise Villie eller Bestemmelse, efter hvilken Livet i Alskabningen og dets

Uddannelse og Vedligeholdelse som saadant er i det Hele og i det Enkelte

det iværksatte Skabningsojemed. Da Villien og Fornuften er Aandens sara-r

virkende Kræfter, eller den samme Kraft, virkende med forskjellig Ten-

dents, eller, da Selvbestemmelsens Virksomhed er af samme Omfang som

Erkjendelsens , er det guddommelige Formaal med Alskabningen saaledes

som det af os kan erkjendes, umiddelbart og i sit hele Omfang Lov for

den menneskelige Villie, eller Sædelighedens Lov, og Indholdet af denne

Lov er hin Lovs Indhold i dens Anvendelse paa Villicn. Det staaer til-

bage at erkjende denne Anvendelse , eller Lovens Indhold formedelst denne,

folgelig at besvare det andet Sporgsmaal : hvorledes hint Formaal er Lov
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for Menneskets Villie, eller hvorledes" det bestemmer sin Fyldestgjorelse

ved denne.

Sædeliglieds Loven er Lov for Villien i dennes liele Virken, baade

for den bevægende og for den bestemmende Villie. Villien skal ikke blot

iyldestgjore de lovbefalede Formaal soax Lovens , men ogsaa som sine egne^

ikke blot handle ijblge , vnexi ogsaa for disse Formaal; den skal, efter

den fuldkomne Lovs Byden e , være fri i at ville , og i at iværksætte disse

Formaal ; dens Formaal og Ojemeder skulle være Loven underordnede af

en fri, fra Lovens Hellighed udgaacnde Bevæggrund, oS. ubetinget Agtelse

for Loven , og denne skal ikke allene være Villiens hojeste Lov , men til-

lige som Lov dens hojeste Formaal. Men da Sædeligheds Loven, som

det Hojeste Væsens Formaal, er Lov for Menneskets Villie, er den ogsaa

som saadant Formaal for denne Villie, eller Sædeligheds Formaal; den

maa, ifolge sin dobbelte Egenskab , være dette, ikke blot som bydende,

eller som Alherrens Villie , men ogsaa som det Algode , som Livets Op-
hav, som Alskaberens Villie. Som det Algode maa Sædeligheds Loven el-

k>r det albydende Sædeligheds Formaal have en Bevæggrund , der folger af

dette dens Grundvæscn. Denne, al Sædeligheds hojeste Bevæggi'und, er

den rene (objcctive, uegennyttige) Kjærlighed: en fuldkommen, ubetinget

Hengivenhed for det Algode som Sædeligheds^ det er, som den hojeste

Lovs Formaal — sojd det- hojeste Gode. Disse ypperste moralske Bevæg-

grunde ere Eet, eller den samme Bcvæggriuid, virkende i forskjellig Hen-

seende, ligesom det guddommelige Formaal og den guddommelige Lov er

den samme hojeste Bestemmelse, der som, Skabningsformaal meddeler den

menneskelige Aand de hojeste moralske Formaal og Bevæggrunde, og som

Sædeligheds Lov byder dem.

Dette Resultat oplyses ved at udvikle vor moralske Bevidstheds

Forestilling om Sædeligheds Formaalet, som et ubetinget Pligts og Hengi-

venheds Formaal, som en uopnaaelig, uoverskuelig og uendelig dyrebar

Villieiigrund , og ved at betragte de tvende Almeenlormaal , der i Bevidst-

heden ere os givne som moralske Grundformaal der forudsætte det hojeste

Sædelighedsforraaal , som den Grundaarsag, hvorfra de udgaae og til hvis

Fyldestgjorelse de sigte. Disse Formaal ere det Sædeliggode, eller det

Gode i og for sig , og det Sædeligrette , eller Lovens Herredomme. Hint

svarer til det guddommelige Formaal som Formaal, eller til dets Indhold,
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tlette til dets Egenskab som Lov, eller til dets albydende Virksomlied.

Deres Bevæggrunde ere: Godheden, som ubetinget Hengivenhed for det

Gode, og Lydigheden: som ubetinget Hengivenhed for Lovens Herredomme«

Saaledes er det Resultat udledet: at Sædelighcdsformaalet er det

guddommelige Skabningsformaal , som den menneskelige Villies hojcste Gode

og hojeste Lov, og at Sædelighedsloven er Alskabningsloven, eller hint

Pormaal, som bydende sin Fyldestgjorelse i begge disse Egenskaber, eller

i begge disse Forhold til Villien. Den uddannede moralske Idee er Ideen

om Sædelighedsloven som saaledes bydende. Og Moralens Princip, der

skal udtrykke denne Idee som Regel, eller være den Grundregel, i hvil-^

ken Lovens Indhold, saavidt nmeligt skal tilkjendegives , kan folgelig

sættes saaledes : det guddommelige Formaal med Alskabningen skal ubetin-

get fyldestgjores , som det hojeste Gode og den hojeste Lov.

Nu folger Betragtningen af Lovens Ojjfyldelse, nemlig, forst: hvor-

ledes den i og for sig skal opfyldes, som Formaal og Lov tillige, umid-

delbart af de hojeste moralske Bevæggrunde, og for det Andet: hvorle-

des den skal opfyldes ihenseende til enhver af hine Egenskaber isærde-

leshed, ved at fyldestgjoi*e de dertil svarende, Godhedens og Retfærdig-

hedens Formaal, ved at udove deres Bevæggrunde. Men baade hin og

denne Lovopfyldelse skeer ved at iværksætte og handle overeensstemmende

med de reale Formaal, der svare til hine hojeste og ideale Formaal.

Til det hojeste Sædelighedsformaal svare Bestanddelene af det iværksatte

Skabningsojemed , som Almecngoder for de Enkelte, eller forsaavidt de

ere til og fSlgelig kunne vedligeholdes, fremmes og uddannes hos disse

Saaledes ere de reale Almeengoder (om hvilke der forhen er bleven hand-

let) de reale moralske Grundformaal der umiddelbart svare til Sædeligheds-

formaalet. Til Godhedens og Retfærdighedens ideale Formaal svare lige-

edes de reale Formaal, eller de i Virkeligheden tilværende Forfatninger

i hvilke hine Formaal iværksættes. Disse Forfatninger ere indvortes, eller

i Menneskets Sjel, og udvortes, eller i Menneskenes Samfund, for God-

heds Formaalet Fred og Lyksalighed , og for Retfærdigheds Formaalet,

Frihed og Herredomme, (Disse sidste ere soxa. udvortes Formaal den al-

mindelige Retslæres Opgave). Men Deductionen af disse Formaal og af

de Principer i hvilke deres hojeste Love skulde udtrykkes, tillader det

Rum som kan anvendes til næiværende Grundrids, ikke at meddele.

Det samme er Tilfældet med Afhandlingens anden Hovcddeel ; der
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indeholder Betragtningen af Sædeligheds Loveni Grundvirkninger, eller

den moralske Idees Udvikling ihenseende til disse, forsaavidt de ikke al-

lerede bleve omhandlede i Deductionen af den moralske Idee og i Udvik-

lingen af dennes Indhold. De allerede omhandlede vare : de moralske Mo-
tiver: det hojeste, som indbefatter Kjærligheden for det Algode og Ag-
telsen for Loven, Godhedens Bevæggrund, som udgaaer fra hin, og Ly-
dighedens, som udgaaer fra denne, endelig de tvende moralske Grundfor-

maal til hvilke disse Bevæggrunde nærmest svare. De som fremdeles af-

handles i Overeensstemmelse med den i Indledningen fremsatte Plan, ereJ

Lovenes Bud og den moralske Forpligtelse, Menneskeværdet og den mo-
ralske Fordring, Pligten og Tilregneisen, En kort Betragtning over den

meimeskelige Aands Frihedsegenskab er indlemmet i denne Deel af Af-
handlingen,

Historisk Classe.

Professor Kolderup - Rosenpinge forelagde Selskabet en Udsigt over

de vigtigste llaandskrifter af de skaanske og sjellandske Stadsretter eller

Kjobstædlove, hvilke blive trykkede i hans Udgave af de gamle danske

Love. Ved nojere Undersøgelse af disse Haandskrifter troer han at være

kommen til adskillige ikke uvigtige Resultater angaaende flere af disse

Kjobstædloves Alder. Om Ælden af den saakaldte Lundske eller Helsinge

borgske Stadsret, der iovrigt har været gjeldende i de fleste Skaanske

Kjobstæder, har der været megen Tvist j ved Hjelp af et Haandskrift i

det Kgl. Gehejmearchiv troer Prof, i det mindste at kunne bestemme de

10 sidste Capitlers Alder (i Kofoed Anchers Udgave fra Ordene: Takir

honda aff andrum klæthe &c. indtil Enden) saaledes, at de ere yngre, end

1326, og af disse ere de 6 forste (hos Ancher indtil Ordene: Um nokrum

kopstathe mannum worthir sat wæth &c.) udentvivl tilsatte inden Aaret

1346 , da det Haandskrift , som Erkebiskop Peder i Lund i dette Aar xn^Å-

deelte Nexo Borgere paa Bornholm og som er trykt i Thuras Bornholms

Beskrivelse S. 165 ff., ikke indeholder de ovrige fire.

Den Kjohenhapnske Stadsret fra 1294 var hidtil kun bekjendt af

den saakaldte Jordebog for den roeskildske Bispestoel fra Slutningen af det

I4de Aarhundrede, hvilken Langebek har indrykket i Scriptores rerum Da-
nicarum Tom. VII. 86 fl". Professoren har i det Kgl. Gehejmearchiv fun-

det Originalen , der ikke blot i Capitlernes Orden og ved adskillige Af-
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vigelscr paa enkelte Steder er endeel forslcjellig fra den- Statsret^ som inde^

lipldes i den roeskildske Bispcstoels Jordebog, men desuden har et Tillæg af

15 Capitler, hvoraf kun 3 findes i den ældste Stadsret af 1254, men de

ovrige ere nye.

Endskjondt det af Kong Erich af Pommerns Privilegium for Kjo-

tenliavn fra Aaret 1422, trykt hos Hvitfeld S, 684, med Rimelighed kunde

sluttes, at denne Konge havde givet Kjobenhavns Indbyggere en Stadsret,

da Kongen der taler "o/ti theres Stadhhoh , som wy thom oc mi iint oc

gywet ha^>e,'' var denne Stadsret dog hidtil aldeles ubekjendt og selv Ko-
fod Ancher har ikke yttret nogen Formodning om, at en saadan nogen-

sinde havde været til. Professoren har nu fundet denne Stadsret paa det

store Kgl- Bibliothek i et rigtignok maadeligt Haandskrift, men hvoraf man
dog, ved at sammenholde det med Stadsretten af 1294, der tydelig skjon-

nes at have været Grudlaget for Kong Eriks Stadsret, paa de fleste Steder

er istand til at udbringe de rette Læsemaader.

Af den roeskildske Stadsret er hidtil kun trykt en dansk og maa-

delig Ovei'sættelse i Danske Magazin Y. 333 ff. Af de to Haaudskrifter

af den latinske Original, som Kofod Ancher omtaler, har det ene, som

skulde befinde sig blandt Peter Syvs Collectanea, ikke været at opdage.

Af det andet, som bevares i det Kongl Bibliothek i Stokholm, har Profes-

soren erholdt en Afskrift, hvilken vel indeholder de samme Capitler, som

findes i den danske Oversættelse, nogle faa Tillæg fraregnede, men i en

meget forandret Orden. Af denne erfarer man, at folgende Capitler i den

danske Oversættelse: Cap. 17-28 og 33-37 hvilke i Originalen folge mnid-

delbar efter hinanden, alle ere yngre, end Kong Erik Glippings Tid, hvil-

ken Konge man ellers almindelig tillægger den hele Stadsret j thi den Kon-
gelige Confirmation, som i deii danske Ovei-sættelse findes ved Stadsrettens

Slutning, staaer i det Stokholmske latinske Haandskrift foran de nævnte

Capitler , der altsaa ere at betragte som senere Tillæg.

Over den ægyptiske Tidsregning har Prof. Rask forelagt Selskabet

en Afhandling.

Det ægyptiske Folk er som bekjendt, et af de ældste og tidligst dan-

nede, hvorom vi vide noget Historisk. Vel ere de ægyptiske Historicskri-r

vere forsvundne, men der gives dog saa mange Brudstykker af dem opbe-

varede af græske Forfattere, at man deraf er i Stand til at sammensætte

en nogenledes sammenhængende Tidsregning lige op til Kongerigets Stif-
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telse ved Menes, ja endog udover denne Tidspunkt selv. Disse Kilder har

/. C. Prichard i s\\\ Analysis oj ihe Egyptian Mythology , London 1819,

i et eget Afsnit, nemlig: critical examination of the Remains of egyp~

tian Chronology , udgivet paa Engelsk og fremstillet tabellarisk, med Aa-
rene udtrykte i europæiske Tal, og Summerne af de enkelte Kongehuses

Rcgjeringstid beregnede; ja ikke blot oversat og opstillet, men tillige sam-

menlignet, bedomt og anvendt disse Kilder. Ikke desmindre have nogle

Regningsfeil hindret ham fra, at bemæi'ke vigtige Sammentræf med den

græske og jodiske Historie, nogle Modsigelser i Kilderne ere blevne staa-

ende, og nogle Vanskeligheder uoploste. Saaledes er der endnu Huller i

Tidsregningen og Usikkerhed i Aarstallene; disse Mangler er det Forf. her

har sogt at afhjelpe, samt tillige at give et efter sin Anskuelse indrettet

Overblik af den hele ægyptiske Tidsregning. Efter en koit Udsigt over

Kilderne eller Aarsagerne til Fejlene gaaer han over til sin Revision af

dem, som er den egentlige Afhandling, der er inddeelt efter Kongehusene

eller Tidsrummene i den ægyptiske Historie. Det forste eller Halvguder-

nes Tidsrum jevnforcs med det fornoachiske ; det andet, hvor Prichard an-

tages for at have været fuldkommen heldig, med Tidsrummet imellem Noah
og Abraham. Det tredie Tidsrum, som er mangelfuldt hos Prichard, ud-

fyldes her noiagtig af Forf. efter de gamle Kilder. Det svarer til det jo-

diske Tidsrum imellem Abraham og Moses; her indtræffer altsaa Israeliter-

nes Indvandring samt Kekropses, Mosens og Danaus's Udvandring ; ved disse

Beroringer med den jodiske og gi-æske Historie troer Forf. at bringe Vished

i Beregningen, og at berigtige nogle af de allervigtigste Punkter i den

gamle Tidsregning. Den mosaiske Udvandring ansættes til Aar 1619 for den

almindelige Tidsregnings Begyndelse. For at bringe den jodiske Oldhistorie

til Overeensstemmelse med den ægyptiske, antages i disse tre Tidsrum

trende forskjellige Slags Aar, i det ældste Maaneder, i det andet Tomaane"

der y i det tredie Haluaar ; saa at f. E. naar Moses siges at være 80 Aar

gammel ved Udvandringen , antages Meningen at være omtrent 40 af vore

Aar, men naar han derefter levede 40 Aar, antages disse at være sædvan-

lige Aar, da den nye Tidsregning blev indfort med Lovgivningen og Reli-

gionsstiftelsen paa Sinai, saa at hans hele Alder ansættes til 80 Aar. Des-

uden rettes nogle feilagtige Tal i Angivelsen af Oldfædrenes Alder fornem-

nielig efter de halvfjcrsindstyve Foi'tolkere, saa og efter Gisning. Det

ijerde Tidsrum gaaer fra Sesostris til den ætiojnske Erobiijjg, og ijiideholder
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to nye Berorizigspunkter med den ovrige Historie, nemlig Paris's og Menelaus*s

,Besog i Ægypten, samt Jerusalems Plyndring af den ægyptiske Konge S/iis-

hak i det femte Aar efter Rigets Deling eller 985. Dette Tidsrum liar

ogsaa store Vanskeliglieder; dog Lar Prichard Ler været heldigere, skjondt

ikke undgaaet Feiltagelser. Det femte Tidsrum gaaer fra den ætiopiske

til den persiske Erobring af Landet 525; livorj^aa det hele slutter med et

iidforligt Tilbageblik.

Ordhogscommissionen,

Siden Slutningen af sidste Modeaar er fjerde Bind af Ordbogen ud-

kommen. Commissionen har sysselsat sig med Revisionen af Bogstavet R.

Bogstavet P. er overgivet til Pressen, og det femte Bind, bestaaende af

Bogstaverne P, Q. R- kan ventes færdig om to Aar.

Fra 3i Mal 1826 til 3i Mal 1827.

I afvigte Modeaar har Doden berovet Selskabet sit Medlem Prof.

Olufsen, lige udmærket, som vittig og smagfuld Skribent, og som lærd og

dj bttænkende Kjender af Stats- og Landhuusholdningen.

Til indenlandsk Medlem er optaget:

Hr. Hans Christian Lyngbje , Sognepræst til Soborg og Gille-

leie Menigheder i Siellaud.

Til udenlandske Medlemmer:

Hr. Professor og Ridder Christopher Hansteen, i Christiania.

Hr. A, Fresnell, Medlem af det franske Instituts Videnskabers

Academie.

Hr. Nathanael Wallich, Directeur af den botaniske Have i

Calcutta.

Hr. Professor Strupe, Directeur af Observatoriet i Doipat.

Den physishe Classes Arheider.

Undersogelserne over de Afvigeljter fra den regelstemmende C^or-

male) Tilstand, der forekomme i Menneskelegemets forskjellige Organer,

ere unægteligt vigtige for Lægekunsten, og love at fore os til Kundskaber,
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der kunne Iioiligen bidrage til dens Sikkerhed. I vor Tidsalder ere bety-

delige Bidrag hertil samlede, og ethvei't nyt niaa være os velkomment, naar

det kun, saaledes som det vi her have at anmælde, kommer fra Mænd, der

iioie kjende den regelstemmende Tilstand af de Oi'ganer , de undersoge , og

noie vide at skjelne iliellem de Forandringer og Afvigelser, der ere eu

Folge af Doden, eller ere medfodte, eller ved Sygdom frembragte. Det

Bidrag, vi her anmælde , bestaaer i en Selskabet af Professor i Anatomien

og Ridder Schumacher forelagt Række af Iagttagelser, over Nyrernes Afvi-

gelser fra den regelstemmende Tilstand. Forf. holder sig knn til de Iagt-

tagelser han selv har havt Leilighed til at gjore, og som han oplyser ved

Tegninger og Præparater, som bevares i Universitetets anatomiske Samling.

Forf. begynder med en noiagtig Bestemmelse af Nyrernes regel-

stemmende Tilstand, i Henseende til Leie, Storrelse, Vægt o. s. v. , og

gaaer derpaa til dens afvigende Tilstande, saavel medfodte, som ved Syg-

dom foranledigede. Det ligger i Sagens Natur, at Iagttagelser af dette

Slags ikke tilstede et Udtoge de faae deres Værd ved Tilfældenes noiag-

tige Beskrivelse, som Sagkyndige ville soge i Afhandlingen selv.

Det er bekjendt at Africas sydlige Pynt forener ikke allene en

stor Mængde mærkelige, der isolerede Planteformer, men og at adskillige

Slægter fremtræde der med mangfoldige Arter. Dette er ikke blot Til-

fældet med de fuldkomnere Planter ; ogsaa Hydrophyternes Familie fore-

komme i det Hav, spm omgiver det gode Haabs Forbjerg, baade med mange Ai-ter

og med heel synderlige Former. Een af de storste og mærkeligste er Fucusbuc-

cinalis Lin. (^Laminarla huccinalis Agardh) og paafaldende er det, at,

uagtet denne baade i Storrelse og Form maa tildrage de Reisendes Op-
mærksomhed og uagtet den paa Hoiden af Cap forekommer i stor Mængde,

har dog fuldstændige Exemplarer deraf været saa stor en Sjeldenhed i Eu-

ropa, at de forste Algologer ikke engang have seet den. Da Prof. og Rid-

der Hornemann var saa heldig ved den danske Pharmaceut Eklon, som
^'

. opholder sig i Capstaden, at erholde meget gode Exemplarer af denne Tang-

art, troede haia at burde gjore Botanikerne bekjendte med dens fulde Ud-

vikling og meddeelte dei'for Selskabet en fuldstændig Beskrivelse af den

tilligemed en Afbildning, som forestiller et fuldstændigt Exemplar i formind-

•sket Storrelse, tilligemed en forstorret Fremstillelse af de Dele som han an-

C8)
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tafler for Frugt. Efter Hr. Eklons Undersogelser indeholder den en storre

Mængde Jodine , end nogen af de europæiske Tangartcr.

Af samme Selskats Medlem blev en Beskrivelse over de i det 32

Hefte af Flora danica afbildede nye eller sjeldne Planter meddeelt. Af

disse udmærke sig især Arahis Holbdllii, opdaget af Capitainlieuteiiaut Hol-

bull i det nordvestlige Gronland, Carex Lyngbyei , en ligeledes nye Art,

som Pastor Lyngbye opdagede paa Færoerne , Cystoseira fibrosa Ag, , som

Hr. Professor Nolte fandt paa Vestkanten af Hertugdommet Slesvig , samt

en mærkelig Afart af Laminaria esculenta Ag. fundet af Samme. Disse

sidste ere nye for den danske Flora. Af Svampe findes i detto Hefte 11 Arter,

som ikke forben vare afliildede, og hvoraf de fleste ere opdagede af Hr. Vro-

fcsaor Schumacher. Hele Heftet indeholder Figurer af81 forskjelligc Planteartei-,

hvoraf 30 hore til de cotyledone og 51 til de Acotyledone. Af hine ere 12 og af

disse 18 nye for Danmark. Som Indledning til Afhandlingen, gav Forfatteren

en Udsigt over de Reiser, som af Udgiverne Oeder, Muller, Vahl og Hor-

nemann vare, paa Kongelig Bekostning, foretagne til Værkets Fremme.

Professor Jacobson har forelagt Selskabet Fortsættelserne af sine Bi-

drag til Bloddyrenes Anatomie og Piiysiologie.

Efter at have fremsat i en foregaaende Afhandling sine Tvivl imod

den almindeligt antagne Mennig om Dammuslingcns Udvikling, soger han

nu at oplyse Samme med de Iagttagelser og Undersogelser, som han har gjort

ved Cyhladen (Cyclas cornea) en liden Musling der hyppigt forekommer i

vore Damme.

Uagtet Dyrets Lidenhed har Fort. dog kunnet undersoge og be-

skrive de fleste af dets Organer, blandt hvilke det indre Gjellepar og Æg-

gestokkene udmærke sig ved en særegen Bygning.

Cykladen har, som alle ovrige Muslingearter, 2 Par Gjcller. Det

indre Par udmærker sig derved, at det rager langt frem for det ydre. Denne

Storrelse er kun tilsyneladende ; thi den egentlige Gjelle staaer i en for-

holdspassende Storrelse mod den ydre; men istedetfor at være fæstet tæt

op til Muslingens Legeme, forlænger sig det ydre Blad af de Hinder, iivoraf

den bestaaer, og fæster den til det sædvanlige Sted. Det indre Blad dan-

ner ligeledes en saadan Forlængelse, dog uden at fæste sig til Legemet.

Derved dannes, istedet for en liden og smal Gjellecanal, en stor, sækfor-

mig Huulhcd, ved hvis nedre Deel Gjellen er fæstet.
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"Den Lalvmaarieformige AaLmng af denne Huulhed ligger tast op mod.

Dyrets Underliv.

Æggestokkene ligge i Dyrets Underliv j)aa hver sin Side af Tar-

mecanalen, og l)cstaae af yderst smaa cylindriske Sække.

Er Dyret befrugtet, forstorre disse Cj^lindre sig, fremvoxe og an-

tage en pæreformig Skikkelse 5 de træde da ud af Underlivet og ere kun
ved en liden Stilk fæstede til Samme.

Ved saaledes at fremvoxe, træde de ind i den foromtalte sækformige

Udvidelse af det indre Gjellepars Canal.

I disse pæreformige Legemer er det, at Fostret udvikles. Tid ef-

ter anden brister en saadan Sæk og en yderst liden Musling fremkommer,

der ved en fiin Traad Længer fast ved den.

Denne liden Musling, som allerede ligner Moderdyret, opholder

sig i nogen Tid i denne sækformige Udvidelse af Gjellecanalen; den voxer

meget hurtigt, og inden kort Tid opnaacr den Storreisen af en Lindse.

Nu forlader det Moderdyret, for selv at soge sig Næring.

Som Resultat af denne Undersøgelse fremsætter Prof Jacohson

Folgende

:

IJ Blandt de toskallede Muslinger (Mollusca hivalpiå s. acephala^ gi-

ves der nogle, som fode levende Unger, nemlig Cjkladerne,

2) Ungerne ligne i en meget tidlig Periode Moderdyret.

3) Foden hos samme er, i Forhold til Dyret, stoi'.

4) Underlivet er ei aabent eller spaltet.

5) De voxe meget hurtigt.

6) Skallerne indeholde i den forste Tid kun yderst lidet Kalkjord.

Forfatteren benytter disse Resultater som ny Beviis for sin Mening,

at de smaa Dyr, der findes i Dammuslingens Gjeller, ere Snyltedyr og ei

Muslingens Unger.

Professor Jacobson har ligeledes givet et Bidrag til Læren om Ind-

voldsormene.

Disse m^erkværdige Dyr, der af Naturen ere bestemte til at leve i

andre Dyrs Legemer, have i vore Tider været en vigtig Gjenstand for

Naturforskerens og LægensJ Undersøgelser, og siden Linnée's Tid har in-

^en Deel af Zoologien gjort saa betydelige Fremskridt.

Hos Pattedyr, Fugle, Krybdyr og Fiske finder man Indvoldsorme i

(8^)
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forskjellige Dele af Legemet; hos flere Insecter ere de opdagede. Men
kun hos et Par af Bloddyrene liar man hidtil fundet disse Snyltedyr.

Ved sine UndersBgelscr af Dammuslingen har Prof. /. opdaget i

disse Dyr fire forskjellige Arter af Indvoldsorme, hvoraf han beskriver

tvende. De ere alle microscopiske. Den ene er en Art Ikte (Distoma).

Den har alle Characterer af denne Slægt; den er cylindrisk , fortil co-

nisk, bagtil afrundet. Ved den forreste Ende findes en liden Aabning,

under denne, længere ned paa Legemet, sees en storre eller den egent-

lige Sugeaabning. Dyret kan ved at bevæge sig , ved at forlænge den for-

reste Deel, ved at aabne eller sammentrække sine Aabninger, antage for-

skjellige Skikkelser, ligesom man seer det ved flere Ikteartcr.

Den anden Art udmærker sig ved en særegen Organisation, hvor-

til intet Lignende findes hos nogen anden Helminte.

Legemet er koUedannet; bredest fortil, hvor tvende kugelformigs

Legemer findes. Fra enhver af disse udgaaer paa den ydre Side et langt

cylindrisk Organ , hvis frie Ende er noget tilspidset. Disse Organer, der

som oftest ere længere end Dyrets Legeme, ere enten gjennemsigtige eller

fyldte med en mork Masse, hænge langs ad Legemet, eller ere spii-alfoi'-

migt oprullede.

Dyret er noget storre end det foregaaende.

Til Kundskaben om de Forandringer der foregaae i vor Luftkreds,

deres Udstrækning og Meteorernes gjensidige Forhold , vilde Sammenlig-

ninger af Luftens Tilstand paa mange Steder og i en betydelig Deel af

Jordkloden være meget hensigtspassende . selv om de kun indsluttede en-

kelte Dage. Doctor Brewster i Edinburgh har derfor flere Gange op-

muntret Meteorologerne i og uden for Storbritanien at anstille nbiagtige

og ofte gjentagne Iagttagelser paa enkelte af ham berammede Dage. Blandt

de af ham saaledes valgte Dage var den 15de Januar 1827, — og Hæn-
delsen vilde, at saavel denne Dag som især den næstforegaaende 14de Ja-

nuar i meteorologisk Henseende horte til de uieest mæi'kværdige, hvorved

de fra mange Steder til ham indsendte Beretninger end mere ville vinde i

Interesse. Brewsters Opmuntring, forenet med de mærkelige meteoriske

Begivenheder, foranledigede at der ogsaa i Kjobenhavn og paa flere Ste-

der i Danmark i de nævnte Dage blev anstillet flere Iagttagelser end el-
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lei's; i Kjobenlaavn for storste Delen hver halve Time. Hoved -Resulta-

terne af disse i Danmark anstillede Iagttagelser liar Prof. Schouw forelagt

Videusk. Selskab, og de ere fornemmeligen fdlgende. Det var især Ba-

rometerets overordentlige Falden den 14de og dets hurtige Stigen d. 15de

Som fortjener Opmæi'k'somhed. Den laveste Stand indtraf i Kjobeuhavu

omtrent Kl. 10 om Aftenen; — tre noiagtige Barometre paa forskjellige

Steder i Byen gave, reducerede til Havets Niveau og til 0° R: 26" 4'",96,

26" 5'",22 og 26" 5'",74 Par. Maal. Forskjellerne hidrore deels fra op-

rindelig Uoverecnsstemmelse i Instrumenterne, deels fra lidt Uovereens-

stemmelse i Tiden. Hvis Middelstanden ved Havet sættes til 28"-i'",i5

(ved 0° R.) saa var Barometrets ovennævnte minimum, efter den forsté

af de 3 Iagttagelser, 20 ",19 under samme: men dette er den laveste

Stand der nogensinde er optegnet i Kjbbenhavn. Den lave Stand d. 4de

Febr. 1825, som indtil da var den laveste man kjendte, var 18'",49 under

Middelstanden. Efter 16 Aars Iagttagelser er Middelafvigelsen under den

almindelige for Janu:ar Maaned kun 9'",09. I Apenrade faldt Barometret

ikke saa dybt, nemlig kun til 26" 8'",08, som er 16'",70 under don al-

mindelige Middelstand; lavere faldt det der den 25 Decbr. 1821 nemlig

til 17'"jl6 under Middelstanden; Minimum d. 14 Januar indtraf tidligere

i Apenrade end i Kjobenhavn; nemlig mellem Kl. 7 og 9^ og rimeligviis

nær ved Kl. 7. Barometret steeg efter Kl. 10 i Kjobenhavn meget hurti-

gere end det faldt for samme Tidspunkt. Fra Kl. 11-45' f. M. til Kl. 10

e. M. (d. 14de Januar]) i 10 Timer faldt det 7"*,05
; i de næste 10 Timer

til Kl. 8 f. M. (d.l5de) steeg det 12'",31; hurtigst steeg det fra Kl. 11 til 12

e. M. (d. 14de) nemlig 3'",46. Medens Barometret faldt var Vinden SV. •

medens det steeg, NV . og N. , og Overgangspunktet fra Faldet til Stigen,

faldt , som det synes , netop sammen med Forandringen af Vindens Ret-

ning. Det var Storm d. 14de samt d. 15de om Formiddagen. Da nu der-

hos minimum indti-af tidligere i Apenrade, omtrent i SV. for Kjobenhavn

(ligesom det var Tilfældet med det dybe Baromcterfald d. 25 Decbr. 1821),

saa vinder derved den Mening nye Styrke, at den nærmeste Aarsag til

voldsomme Barometer Forandringer maa sbges i Vindens forandrede Ret-

ning og Styrke. Medens Barometeret faldt og Vinden var sydlig , var Ha-

vet lavt, det var Toveir og der faldt særdeles megen Regn; i botanisk

Have d. I4de Jailuar 10"',23 P. L. ; og paa nogle Steder lynede det. Da
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Vinclen vendte sig og blev nordlig , steeg Havet til en Letydelig Hoide (39

d. T. over Middelstanden) , det hlev Frostveir og nogen Snce faldt i Over-

gangsperioden.

Naar Dr. Brewster bekjendtgjor alle til Lam indkomne Beretnin-

ger, vil man erliolde en fuldstændigere Oplysning om dette mærkelige Ba-

rouieterfald.

Dr. G, ForcJihammer har forelagt Selskabet nogle Bemærkninger

over et nyt cliemisk Provemiddcl paa Platin, som er det salpetersure Quik-

solvforilte. Det opløselige TvecMore af Platin fox-vandles herved oieblik-

kelig til Platinforchlore , af en mork orange Fai've, og bundfældes tillige

med Quiksolvforclilore
; los'ooo Platinsalmiak , oplost i Vand

,
giver endnu

oieblikligen en stærk guul Farvning og snart et Bundfald; aSoVoo ^^ samme

3alt oplost, bliver endnu tydeligt guult efter faa Minuters Forlob. Er

Saltsyre tilstede i stort Overskud, saa er Bundfaldet fuldkommen hvidt, i

det Oieblik det danner sig , men sætter man til en Oplosning , som inde-

holder 1 Deel Platinsalmiak, 300 Dele Saltsyre og 100000 Dele Vand, en-

eneste Draabe af en mættet Oplosning af Salpetersuurt Qniksolvfoi-ilte, og

koger Vædskeu, saa bliver Bundfaldet graabrunt og efterlader Platin ved

Glodningen. Er Salpetersyre stærkt overveiende, saa kan endnu opdages

loo'ooo l^eel, naar der kun ikke er megen Saltsyre i Oplosningen, thi

den taaler ikke at koges. Er baade Saltsja-e og Salpetersyre i Ovei'skud

tilstede, saa maa man bortskaffe Salpetersyren ved Afdampning. Forfat-

teren haabede ved Hjelp af dette fine Provemiddel at opdage Platin i flere

Forbindelser, hvor man hidindtil ikke har fundet det; især i den med

Jernforilte gjennemtrængte skandinaviske Gronsteen; men hidindtil har han

ikke været saa heldig at opdage Spoer deraf.

Samme Medlem har meddeelt Selskabet en Foi'tsættelse af sine tid-

ligere geognostiske Undersøgelser, der indbefatter Riigen, Lvinebui-g, Se-

geberg og Sylt.

Riigens to Kridtpartier paa Jasmund og Wittow, vise begge to

samme Character som Moen, dog er Jasmunds Klint mindre tydeligt sam-

menschichtet med Rullesteensdannelsen end Moens, derimod er Arcona's

Forbjerg, en stor Kridtklippe, meget tydeligen indlagt i Rullesteens-Leer.

Da Arconas Kridt er det hoieste Punct i Omegnen , saa falder den Ind-

vendning bort, at Styrtninger kunde hav« foranlediget et Leiringsforhold,

som saa lidet stemmer med de almindeligt antagne Ideer. Rugens for-
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treffelige Localbeskriver Gr'umbhe liar ogsaa beskrevet disse Forhold me-
'get tydeligt.

Ilalvoen Monclisgut indeholder intet Kridt, men Glimmer - Sand,

hlaat og guult Leer og guult Sand i Partier, der snart ere aldeles frie

ibr Rullestene snart overlæssede med samme. Et Brunkul Lag forekom-

mer med store Rullestene af Granit. Ved Foden af Leer- og Sandklit-

terne forekommer meget hyppigen hærdnet Leermergel og Sandsteen i Styk-

ker fulde af Forsteninger. De ere overensstemmende med de beromte af

V. Schlotheim beskrevne Forsteninger fra Sternberg i Meklenburg. Da, naar

vi fraregne Kalken, disse hærdnede Stene stemme overens med de lose

Masser i Bakkerne, ved hvis Fod hine forekomme, saa er det sandsynligt

at de ikkun skylde deres Fasthed den ved Muslingskallerne tilveiebragte

Kalk, og at hine tertiære Forsteninger staae i samme Forhold til Riigens

Kridt, som Ceritkalken til Steveusklints Corallitkalk.

Hoffmann har paany henvendt Geognosternes Opmærksomhed paa

Liineburg og Segeberg. Han fmder ved Liineburg ældre Gips , Rauch-

wakke, broget Sandsteen, Kridt og Bruunkulformation. Forfatteren be-

viser at Hoffmanns Rauchwacke findes imellem Gipsen ved Schildstein og

Kalkbjerget, paa Gipsen i Aschenkule og tilsidst i Leret, som ledsager

hans brogede Sandsteen, den characteriseres især ved sraaae Arragonit-

krystaller. Forfatteren betragter det hvidrode Kridt ved Liineburg som eu

umiddelbar Udvikling af det rode Leer, og tilsidst anseer han det bitu-

minose Leerlag med Forsteninger for identisk med Londonclay, og er af

den Mening at Gips, Kalk, Leer, Kridt og Londonclay ere Udviklinger

af Rullesteenssamdanningen.

Scgebergs Analogie med Liineburg beroer ikke blot paa dens isole-

rede Stilling i den store nordtydske Slette og paa Boraciternes Forekomst

i begge, men Forfatteren beviser at Udviklingsfolgen og Udviklingsretnin-

gen er den samme, at Anhydritgipsen er paa begge Steder det ældste Lag,

at Selenitgipscu det andet og at der ved Segeberg ligesaa godt forekommer

Kalksteen som ved Liineburg, omendskjondt de hidindtil ikkun ere opda-

gede i lose Stykker. Segebergs Gips er gjenneuiskaaren ved en Mængde

tynde Lag og Gange af guult Rullesteensleer. Ja paa Sydsiden har ea

Stolle blottet et Conglomerat af Leer og Gips af betydelig Mægtighed, der

synes at falde ind under Gipsbjergets Hovedmasse og i det mindste til-

deels, er bedækket med fast Gips. Denne geognostiske Forbindelse med



LXIV

Rullesteenssamdamiingen , omendskjondt den ogsaa kan forklares j)aa anden

Maåde, forenet med Ravets Forekomst i Gispen ved Segeberg, anseer For-

fatteren vigtig for at understotte sin med Plensyn til Liineburg allerede

yttrede Mening, som endnu finder en ny Bekræftelse ved de mange Salt-

kilder, der, liig den Oldesloer, overalt fremvælde af det baltiske Rulle-

steensterrain.

Paa Bornliovder Hede, ikke langt fra Landsbyen Bornliovd, opda-

gede Forfatteren et Muslinglag, som for storste Delen bestaaer af Dyrlev-

ninger, hvis Analoger endnu leve i vore Have. Turbo rudis , Buccinum

undatum ere de hyppigste j der forekommer en Ostrea forskjellig fra vores*

Stedet hvor de findes er sikkert 159 Fod over Havets nærværende Vand-

. speil, og det Hele hentyder paa en Revolution i en forholdsviis meget sil-

digere Tid.

Oen Sylt ved Slesvigs Vestkyst, er af de faa Levninger af den Deel

af Fastlandet, som i de sidste 2000 Aar har været underkastet saa frygte-

lige Odelæggelser. Den skylder ligesom Helgoland ikkun sin Vedligehol-

delse til den fastere Kjerne, som den indeholder, frem for Naboeegnene.

De Dannelser som Forfatteren især har undersogt, findes paa begge Sider

af Byen Keitum og bestaae i Sandsteen, Quarz - Conglomerat, Kaolin - Sand,

Phosphorsuurt Jern, Alunjord, graat Leer med Bruunkul og Mergelkalk.

Det er især i Morsum KliflP, sydlig fra Keitum, hvor disse Dannelser fin-

des udviklede. Alle Lag stryge paralelle og ere tydeligen schichtede, de

vestligste falde med en Vinkel af 80° imod 6., men læiagere hen imod 6.

aftager Faldvinkelen, og er i de ostligste ikkun 15 til 20°. Strygnings-

linien er uforandret NNV. og SSO. Sandstenen og Quarzconglomeratet have

phosi^horsuurt Jern til Bindemiddel, hvilket ogsaa hyppigen er adskildtj

Kaolinsandet bestaaer af Quarz og Porcelainjord. Mergelkalken danner

tynde underordnede Lag i det graa Leer, ligesom Septaria i Londonclay.

Alle enkelte Leed afvexle,*? men forholdsviis er Kaolinsandet det ældre

Leed i Gruppen, og Leerlagene de yngere.

Forsteninger fore ikkun Sandsteen og Conglomerat, graat Leer og

Kalksteen; aldeles forsteningsfrie ere Kaolin -Sand og Alunjord. Forste-

ningerne ere tildcels forskjellige efter Lagenes chemiske Beskaffenhed. —
Det graa Leer forer de samme Forsteninger som det bituminose Leer fra

Limeburg, det forer enkelte Stykker Bruunkul tildeels med Pholader i, og
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Kalklag som hiiiit. Forsteningerne ere Fusus, Cerithlum, Natlca, Pholas

Arca, Ciiherea, og stemme lilJcels med Forsteningerne fra Sternberg.

Alle Kali eller Natrum heldige Mineraller mangle absolut i denne

liele Danning, men Kaolinen iudcliolder Pliospliorsyre og Jernet er der stedse

forbundet dermed. P'orf'attcrcn anseer det Hele som en ved Pliosphorsyre

oplost, adskildt Masse af Rullesteiie, Sand og Leer, hvis Feldspath er ble-

ven til Kaolin, hvis Hornblænde og Glimmer er forvandlet til phosphor-

suurt Jern og Leer.

Professor Orsted, Ridder og Dannebrogsmand, har i sidste Aar fort-

sat sine Forsog over Legemernes Sammentrykning, hvortil Selskabet havde

bevilget Udgivterne. Han har deels udtænkt nye Redskaber til Vandets

Sammentrykning ved store Kræfter^ deek endnu givet det Redskab, hvor-

med Forsogene udfores adskillige Forbedringer. Alt dette kan ikke

beqvemt forklares uden Tegning; men meddeles i Selskabets Skrif-

ter. Det vil være nok, her at anforc de vigtigste Resultater. Vandets

Sammentrykkelighcd er ikke lige ved alle Varmegrader. Canton havde alle-

rede fundet, at Vandets Sammentrykning er storst ved de laveste Varme-

grader. De Vanskeligheder, han havde at overvinde, ved den af ham

brugte Fremgangsmaade , havde givet megen Anledning til Tvivl, som nu

aldeles hæves. Vandets Sammentrykning er ved 0° heniinod 50 Million-

dele, for en Atmosphæres Tryk, regnet til 336 Pariser Linie Qviksolv-

hoide. Ved 10° C. er den allerede formindsket indtil 45 Milliondele;

men endnu ved hoiere Varmegrader, saavidt man har kunnet forfolge For-

sogene, nemlig op til 30° C, aftager bestandig Sammentrykkelighedcn, som

Varmen stiger. Ved hoiere Tryk, forholde sig Sammentrykningerne endnu

meget nær som de sammentrykkende Kræfter. P'orsogene gaae indtil 68 At-

niosphærer. De Afvigelser som Perhins ved sine meget store P'orsog havd-e

laact fra Foz-fs, synes at hidrore derfra, at hiin har brugt Stod, denne

jevut Tryk til Sammentrykningerne. Qviksolvets Sammentrykning er ved

mange overensstemmende Forsog* bleven bestemt til omtrent 1- Milliondele,

for een Atmosjihæres Tryk. Foruden disse er Sammentrykningen af Æther,

Viinaand, adskillige Saltoplosninger, og fortyndede Syrer bleven bestemt.

Glassets Sammentrykning er bleven befundet saa ringe, at den ikke ha« have

nogen mærkelig Indflydelse paa Udfaldet af Forsogene over Vandets Sam-

(9)
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meiitrj^kning. Ved disse sidste Forsog ere nogle Særsyn fundne, som endnu

nbiere eftci'sppres.

Samme Forf, har mcddcelt Selskabet, at man kan brnge den clec-

tromagnetiske Mnltiplicator, til Solvproviiiiig. Det var let, af Sagens Natur

at indsee Muliglieden lieraf; da enhver Ulighed i Metallets Natur, maatte

give Anledning til en galvanisk Virkning, Det kom nn kun an paa at

Tindersoge, om denne Virkning var saa stor, at man derved kunde opdage

smaa Uligheder i Solvets Reenhed. For at prove dette, forfærdigedes Solv-

strimler af alle Ledigheder fra 1 til 16, og nogle, hvis Lodigheder dan-

nede Mellemtrin mellem enkelte af hine, f. E. Strimler til 12f , 13^ Le-

dighed. Naar man brugte vandholdig Saltsyre (Clorbrintcvand) som fly-

dende Leder, gave ikke allene to Metalstykker, hvis Ledighed afveeg 1,

xucn endog saadanne, hvis Lodighed afveeg y Lod eller 6 Green, adskil-

lige Graders Udslag paa Multiplicatoren ; saa at man , ved dette Middel,

med Sikkerhed kan kjende en Forskjel af ^io ,
j'i vel af mindre Kobber-

hold i Selvet. Naar man prover de samme Solvstrimler med forskjellige

flydende Ledere, erholder man derved endnu adskillige vigtige Oplysnin-

ger. Har man udfundet en Solvstrimmel af bekjendt Legering , der giver

liden eller ingen Virkning med en given Solvprove, og man derpaa finder

at Multiplicatoren ikke mere giver samme Udfald, naar man bruger en Ka-

lioplosning til flydende Leder, men at Viseren nu slaaer ud til samme

Side, som om man satte en mindre ædel Solvprove i den forriges Sted, saa

kan man slutte at Proven har enten indeholdt Messing eller Arsenik. I

disse Tilfælde er Afvigelsen overmaade stoi , som om man havde taget et

ganske andet Metal; i forste er den dog saa stor som om Solvet havde et

Par Graders mindre Lodighed end det virkelig har. Ved Saltsyre som

Leder viser det messingholdige Solv sig bedre end det skulde. Denne nye

Provemaade overgaaer da langt Probcerstencn , og fordrer ikke et saa ovet

Oie som denne; imidlertid fordrer den dog megen Forsigtighed. Overfla-

derne maa være meget rene, ikke ulige ai Politur, men helst begge vel af-

gnedne med Pimi)steen. Overfladerne, som bringes i Beroring med Vædskcn,

maa være lige store m. m. Kun en udforlig Beskrivelse vil sætte en med

Experimenteerkunsten ubekjendt Metalarbeider istand til med Sikkerhed at

bruge denne Provemaade.

Det er bekjendt at Kirketaarrie lide Meget ved Klokkernes Ringniiag>

især naar Klokkerne ere meget store. Tænker man sig en Mas.se af
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10000 eller flere Pund svinge frem og tilbage i et Taarn , saa vil man fct

indscc, at dette derved maa udsættes for voldsomine Rystelser. Maii har

derfor ogsaa i laug Tid va?ret Letæiikl paa at bringe Klokkerne til at give

den beborige Lyd, uden at lade dem svinge. I Rusland, hvor man bar gjort

sig Umage for at have store Klokker, noies man med at ringe Klokkens

Knebel, hvilket dog synes at give en meget ufiildkonmuui Klang. I Mid-

ten af forrige Aarliundrede bckjendtgjordes i Tydskland adskillige Maader

at ringe Klokker , uden at lade disse selv gjore Sving. Disse Maader be-«

fitode alle i, at slaae Klokken med en Hammer eller Knebel, der sættes i Be-

vægelse ved en Maskine, saaledes at Slagenes Ilurtighed ganske beroede

paa den Ringende. Ved alle disse Fremgangsmaader skeer det ordentligviis,

at Slagene ikke folge regelret paa hinanden, og at Knebelen eller Ham-
meren, ved hvert Slag, bliver en kort, for vore Sandser rigtignok umær-

kelig Tid i Beroring med Klokken, og dæmper derved det meste af Lyden.

En ])eel af disse Feil havde en opfindelsesriig dansk Smed Si>endsen und-

gaaet, ved et af ham udtænkt Maskinerie; n\Q\\ ogsaa denne Maskine var

sammensat, og dens Virkning beroede ikke paa det frie Svings Love. I

Anledning af den nye 8000 Pund vægtige Klokke, der skal ophænges i

Frue Kirke, har Prof. Orsted gjort et Forsog til at hæve disse Vanske-

ligheder. Det kom nemlig ganske an paa at give den Hammer, der skal

"bringe Klokken til at lyde, et frit Sving, det vil sige et Sving, der for-

iiemmeligen beroede 2)aa den Kraft , hvormed et ophængt Legcm svinges,

naar man giver det et Anstod; det maatte da iovrigt være ligemeget, om
Klokken lob mod Hammeren, eller Hammeren mod Klokkezi.

Han opnaaede dette ved at oj)hænge en Ramme, hvis overste Deel

Ijainde dreie sig om en Axel, uden om Klokken, og i den underste Deel

af denne Ramme at anbringe en opstigende Hammer , som ved hvert Sving

af Rammen giver Klokken et Slag. Den Klang, som en Klokke paa denne

Maade giver , kan ikke skjelnes fra den en Klokke giver ved sædvanlig

Ringning; og man kan, ved Anvendelsen af den nye Maade, noies med een

Mand, hvor man for ofte maatte bruge 12 eller flere. Man kan give Ring-

ningen al den Langsomhed man vil, ved at give de lodrette Dele af Ram-

men den behorige Længde. Det vil heller ikke være vanskeligt at anbringe

.saadanne Forandringer ved Rammen, at man kunde faae langsommere eller

hurtigere Ringning, efter Omstændighederne.

(9 *)
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Med denne Foi-tedring af Ringningen ville adskillige ForLedringer

ved Klokkerne lade sig anbringe; rasiaskee endog deres Skikkelse lade sig

saaledes forandre , at man erholdt samme Klang af en langt mindre Mc-

talmasse.

Forf. liar formodet, at den lier fremsatte simple Tanke maatte ofte

være faldet Andre ind, han har imidlertid ikke, hverken ved Eftersogen

eller Eftersporgsel kundet hriiige i Erfaring, at man virkelig har havt den.

PhilosopJiisJc Classe.

H. Hr. Dr. Theol. Mynster, Ridder og Dannehrogsmand , har fore-

lagt Selskahet en Afhandling om DrU'terne , som dog ikke havde den Be-

stemmelse at fremsætte en fuldstændig Lære om denne Gjcnstand, men kun

at levere Bidrag dertil.

Den af et Væsens Natur fremgaaende Tilskyndelse til Virksomhed

kaldes Driyt. Efter denne Definition antog Forfatteren, at der ikke kan

tales om erhvervede og afledede ]3rivter, efterdi enhver Drivt er natnrli-

gcn tilstede. Han meente ogsaa, at der ikke ined Grund kan gjores For-

skjcl mellem Drivter og Instincter, thi naar de sidste antages som Llinde, do

forste som hevidste, da er Forskjellen i det Væsens Beskaffenhed eller Til-

stand, som har Drivten, ikke i Drivten selv, og den samme Drivt kan yttre

sig bevidst eller uhevidsL Naar der tales om llendske, odelæggende Driv-

ter, da er det ikke Drivten selv, der oprindeligen er ond, thi det Onde

er ikke primitivt , men det er det i sig selv Gode , der forvendes til at

"blive ondt. Naa man endeligen antager en Drivt til Bevægelse og en Drivt

til Hvile, da er upaatvivleligen enhver Drivt bestemt ti] at fremkalde Virk-

somhed, og altsaa Bevægelse, og der kan ikke være nogen Drivt, som gaacr

ud paa at udslukke Livet. Men det, som ndcn Tvivl ligger til Grund

for denne Destinetion, er den aldeles rigtige Bemæikning, at Drivten dcx-Is

gaaer ud paa Udvidelse, deels paa Nydelse, og i denne dobbelte Retning

yttrer enhver Drivt sig, som er nedlagt i de levende "S'æsencr.
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Enhver Diivt forudsætter sin Gjenstaiid, tlix <3er er en saadan Ovcr-

eenssteininelfie i Naturen, at Drivteu i et Væsen svarer til Det, som Væ-
senet kan og efter sin Bestemmelse skal fintle. En GieJistaud kan kun hlive

et Gode for et Væsen, naar det har en Di-ivt, som gaaer ud derpaa; altsaa

er det ikke Nydelsen som frembringer Drivten, men Nydelsen kunde ikke

finde Sted, dersom der ikke var en Drivt tilstede, som soger Tilfx'edsstil-

lelsc. Menneskets Drivter gaae ud paa mangehaande Gienstande, som der-

ved blive Goder for ham, og efter disse Goders forskjellige Dignitet kunno

Menneskets Drivter inddeles.

De sandselige Drlvter kunne henfores til Kionsdrivten og Selvop-

holdelsesdrivten , af hvilke , som Kant bemærker , den forste er tilstede for

at vedligeholde Arten, den sidste for at vedligeholde Individuet; ved hiiii

udvider Naturen sig, ved denne soger den at bestaae. Den Drivt til le-

gemlig Bevægelse, som vi ofte blive vaer, er det jiliysiske Livs almindelige

Yttring, som endnu ikke har faaet nogen bestemt Retning, men hvori Li-

vet vil nyde sig selv.

Ogsaa i jMenncskets aandelige Væsen iagttage, vi en saadan Dri'vt til

Viiksomlicd i Almindelighed, hvori Kræfterne blot ville yttre sig, og blive

sig selv bevidste, uden videre Hensigt. Men deiuie Virksomhed faaer sine

lletninger ved bestemte aandelige Dripter , hvilke gaae ud paa saadanne

hoicre Goder ^ som Mennesket kan have for sig selv alene. Hertil horer

Kuudskabsdrivten , som ikke er forskjellig fra den saakaldte Sandhedsdrivt,

men vel fra Beskuelsesdrivtcn, thi det er ingenlunde blot for at udvide vor

Kundskab, at vi dvæle ved den samme Gienstand. Frcmstillelsesdrivten yt-

trer sig ikke blot med Hensyn paa Andre, men der er en indre Tilskyndelse

i os til at fremstille Tazikerne og Billederne i vor Siel, om vi end ikke

begiere at meddele dem til Andre. Denne Drivt kan udarte som Herske-

syge, der kun vil taale de egne Ideer udforte ; og iiaar den er uden Ori-

ginalitet, da yttrer den sig som Efterlignelse, hvortil vi ncp2:)e kunne an-

tage en egen Drivt. Frihedsdrivteu er den aandelige Selvoi>holdelsesdrivt,

og forsvarer den aandelige Individualitet; den er i sig selv en ædelDrivt^ men
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béliover dog at ordnes og herskes ved Retsdrivten. I F6]gc den sidst-

nævnte Drivt tilegner Mennesket sig og forsvarer en Eiendom, eller en vis

Kreds for sin Virken, Brugen og N5^den; men Retsdrivten kan udarte til

Vrede og Hevngierriglied, ligesom Frihedsdrivten endog til Odelæggelsesdrivt«

Den Lyst, som de sandselige Drivtcr forskaffe, kalde vi behagelig,

og den, som de aandelige Drivter kunne skienke, kunde vi kalde tilfreds-

stillende. Men der er dog Det i Menneskets Væsen, som ikke tilfredsstilles

selv ved disse lioiere N3'^dclser , thi Sehkahsdripter ere ogsaa hans Væsen

indplantede. Meddelelsesdrivten og Æresdrivten drage os til Menneskene i

Almindelighed, men Kierlighedsdrivterne til bestemte Personer. Kierlig-

heden er mangfoldig, og dens forskjellige Drivter tilfredsstilles ikke med den

samme Nydelse; mGn de Nydelser, Kierlighedsdrivterne skienke, kalde vi

salige. Dog er der endnu i al Kicrlighed til Mennesker, endog den Ij^kke-

ligste, et Savn, thi der er en Drivt nedlagt i Sjelen, som intet Endeligt kan

tilfredsstille, hvori Sielen hi^er tilbade mod sit Ophav, en Drivt mod Gud,

Da nu enhver Di'ivt forudsætter sin Gjenstand, saa bærer Mennesket i

denne Drivt selv Forvisningen om, at Gud er; og ved denne Bemærkning

troede Forfatteren, at det bekiendtc Beviis for Guds Tilværelse af Folke-

slagenes Overeensstemmelse paa Å.e\\ stringenteste Maade kunde fremtillcs.

Men ogsaa enhver anden hoiere Drivt i Mennesket finder ikke ^\i\

fulde Tilfredsstillelse paa Jorden , og alle disse Drivter samle sig derfor i

een Længsel efter en fuldkommen indvortes og udvortes Tilstand, som med

det christelige Udtryk kaldes Guds Rige, Ogsaa her maa Det forudsættes

som virkeligt, hvad den Mennesket oprindeligen indplantede Længsel soger,

som er Drivefieren til al Menneskeslægtens hoiere Stræben.

Historish Classe.

Hans Hoiærværdighed Biskop Munter, Storkors af Dannebrogen, har

forela3st Selskabet en Afhandling, der fremstillede Christinden i det hedenske

Huus, en Skildring fra den forste Christne Kirkes Tider. Denne Afhand-

ling berorer alle de forskiellige Forhold, som herved forekom; men Sagens

^^tnr tillader intet Udtog.
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GeheiraelegatlonsraaJ og Ridder Brøndsted har forelagt Selskabet

en Afljandliiig oTer en mærkværdig nær P»lestrina fundet Vase i Collegio

St. Ignatii i Rom. Den er allerede kjendt af TVinckehnaiin\ og Mlllln

Lar deraf optaget en Gruppe i sin galérie niyihologique (Tab. VI.) j n\Q\\

dens sande Beskaffenhed har været miskjendt, i Anledning af de Tilsætnin-

ger, den har faaet, af dem som have fundet den, og sogt at gjore den mere

mærkværdig. Vor Landsmand har opdaget disse Forfalskningci', og derved

fremstillet den i sin oprindelige Beskaffenhed. Vasen er af Kobber, cylin-

drisk og forsynet med et Laag. Ukunstneriske Plænder have til Laaget

foict tre Figurer, som Greeb, og givet Vasen Fodder. Disse Tilsætningea*

ere vel ikke nye Arbeider, men ere fra en anden og senere Tidsalder end

Vasen selv. Vasen er prydet med indgravede Tegninger, der i en rundt om
Karret gaaende Række af Fremstillinger, vise Argonautertoget og Diosku-

rernes Deeltagelse deri. Graveringen er forgyldt, eller indlagt med Guld.

Forf. viser at det er meget sandsynligt at Tegningerne fremstille et beromt

Malerie, hvormed en Tholos, en egen Art af Rundbygnijiger, i Nærheden

af Findingstedet, indeiii var prydet; saa at Vasen selv forestiller en Tho-

los, og paa sin Yderside har samme Fremstillinger, som Tholos paasin Inderside,

Ufuldstændigheden af dette Udtog maa undskyldes med Forfatte-,

rens Fraværelse, i hvis Hænder Afhandlingen endnu er.

' Ordbogsconimissionen

har fortsat Revisionen af Bogstavet R, og besorget Trykningen af Bogsta-

vet P. , hvilket snart vil forlade Pressen. Da Commissionens Formand bc-

luider sig paa en Udenlandsrcise, har man indbudt Hr. Professor Kolderup-

Rosemdnge til at decltage i Commissionens Arbeider, hvortil han ogsaa

var villig.

Meteorologish Cominittee.

Ved de Fremskridt Naturvidenskabens forskjellige Dele i vor Tids-

alder have gjort, er Meteorologien bleven hævet til en hoiere videnskabelig-
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Hang, og opfordrer til en stor Kjcde af Uadersogelscr. Vort Selskab liar

ikke været Llaudt de Sidste i at paaskjonne dette. Det udsatte for 5 Aar siden

et Priissporgsniaal over Vcierligets Tilstand i Danmark , hvorved det frem-

kaldte en vigtig Afhandling. Det har nu i adskillige Aar laant til Viden-

skabsmænd , som vilde foretage sig meteorplogiske Iagttagelser, de ntidven-

dige Redskaber; saa at der nu ved dets Foranstaltning foretages lagttagel-

«er paa adskillige Steder i det egentlige Danmark, og i de nieest fialig-

gende Dele af de Danske Stater: i Island, Gi'onland, de vestindiske Oer

og Kysten af Guinea. For endnu at udvide sin Virksomhed for denne

Sag, har Selskabet udnævnt en meteorologisk Committee, bestaaende af Ils.

Ex. Overhofmarschftl Hauch, Professor Orsied og Professor Schouw.
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I afvigte Modeaar har Selskabet optaget fdlgeude indenlandske Medlemmer

:

/ den historiske Classe:

Hr. Etatsraad Cramer i Kiel.

/ den pJdlosopIiiske Classe

:

Hr. Professor Tvesten i Kiel,

og folgende udenlandske Medlemmer:

For den mathematishe Classe:

Hr. S. D. Poisson, Medlem af det franske Instituts Kgl. Viden-

skabernes Academie.

For den historiske Classe ;

Hr. Rigsliistoriograph Hallenherg i Stockholm.

Hr. Geheimestatsraad Niebuhr i Bonn.

Hr. Professor Hamaker i Leiden.

Den mathematishe Classe.

Professor Thune har forelagt Selskabet et Beviis for den saakaldte

Harriotske Læresætning, hvilket efter sin Natur ikke letteligen tillader et

Udtog.

Professor v. Schmidten har forelagt Selskabet en Afhandling over

de mathematiske Functioners ClassiCcation, Som bekjendt, kunne de vig-

tigste mathematiske Undersogelser , hvad enten man af bekjendte Størrel-

ser soger ubekjendte, eller man soger den Lov, der forbinder en given

Mangfoldighed til Eenhed, alle henfores til Læren om Functioner. Disse

ere alt i Videnskabernes nuværende Tilstand henforte til foi-skjellige Clas-

ser, der ved dens Udvikling ville foroges i det Uendelige. Men ikke
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blot Functionerne mellem tvende Storrelser lede til én saadan Mangfoldig-

Led: tlii ved enliver ny Storrclse, der indfores, fremkommer en ny

Uendcliglicd af Forhindelser. Det er let at fremstille en vis Linie, der er

ligesom det naturlige Tegn for en vis Function mellem tvende Storrelser

;

en Function mellem trende kan giores anskuelig ved et Legem , eller en

Udstrækning i tre Retninger ; men Functioner mellem 4 eller flere Stor-

relser udfordre til deres fuldkomne Fremstilling en storre Mangfoldighed

end den, der findes i Rummet. Ikke destomindre indeholde Functionerne

mellem tvende Storrelser de Principer, der ligge til Grund for Kundskab

om de ovrige, og fortjene da saaledes, saavelsom ved deres storre Sim-

pelhed , en særdeles Undersogelse.

Man har da ligesom ved enhver Mangfoldighed af Naturgjenstande,

sdgt efter en Orden, hvorved disse Functioner kunde inddeles i hoiere

eller lavere C I asser, Genera og Species, men i denne Undersogelse frem-

byder Videnskaben ikkun de forste Elementer.

Inddelingen kan foretages efter mere eller mindre hensigtssvarende

Principer , saasom ved de foi-skjellige) Maader , hvorpaa Begreberne dan-

nes, eller efter visse væsentlige Egenskaber ved de Former der udledes a£

samme, og som man, ifolge det ovenfor bemærkede, altid kan tænke sig

som Linier.

Den almindeligste Inddeling af Functionerne er den i de saakaldte

algebraiske og transcendente. Disse frembringes paa mangfoldige forskjel-

lige Maader, der næsten ikke synes underkastede noget fælleds Princip, saa

at man endog, som for Ex. ved de trigonometriske, har blandet dem med
nogle for den almindelige Sto'rrelselære] fremmede Begreber.

De algebraiske derimod, eller de, der have den Egenskab, 'at en

vis Værdi af den ene Storrelse ikkun paa et endeligt Antal forskjellige Maa-

der kan bestemme den anden, have, med Hensyn til deres Classification,

været mere omhyggeligen undersøgte. Man har dannet forskjellige Orde-

ner efter de hoieste Potenser, der frembragtes af de tvende foranderlige

Storrelser; man har sogt at inddele hver Orden i Classer, Genera og

Species, og saaledes at udtomme alle bestemt forskjellige Slags Functioner,

Men de vigtige Undersdgelser , som herom findes hos Newton, Cramer og

Euler , ere dog meget indskrænkede, og ville ved næsten ethvert Forsog

paa at udstrække dem, mode uoverstigelige Vanskeligheder. Ikke blot
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cre cle næsten alle indslcrænlcecle til de algeLraiske Functioner; men ved

at gaae ud over de velbekjendte Functioner og tilsvarende Linier af anden

Orden, der iiideliolde de saakaldte Keglesnit, moder man i tredie Orden

en MangColdiglied, som Netpton liar lienfdrt til 72 Species. Functionerne

af 4de Orden lede til en i Forhold meget storre Mangfoldighed, og det

Tilde være uoverkommeligt at udtomme den 5te og de lioiere Ordener.

Saaledes synes denne Vei ikke at kunne fore Videnskaberne meget fremad,

og f. Ex. de vidtloftige Undersogelser ai RitJ/lni, i det 18de Bind af det

italienske Selskabs Skrifter, over den 3de og 4de Orden, ikke i Resulta-

tet at svare til den derpaa anvendte FJid og Skarpsindighed. For altsaa

ikke at tabe sig i en stedse forogct Mangfoldighed , eller at maatte

standse ved uudforlige Operationer, bliver det nddvendigt, at opsoge et

andet ClassiCcationsprincip. Uden at gjore Fordring paa en ndtommende

Classiiication , er den Afhandling, som forelagdes Selskabet bestemt, til

at opgive visse Classer af Begreber og tilsvarende Formor i Rummet, der

af storre Omfang end de hidtil dannede, naturligen frembyde sig ved visse

væsentlige Særkjender. Saadanne Undersogelser ere af Vigtighed saavel for

af Begrebet at udlede dets Gjenstand , som i det modsatte Tilfælde, naar

man til enkelte Storrelser soger det simplest mulige Begreb, der bestemmer

dem, eller afgivne Puncter soger Loven for den simpleste Linie, der in-

deholder dem. Denne sidste Opgave ligger til Grund for Interpolations-

thcorien i videste Betydning, idet de sædvanlige hidhorende Methoder ind-

skrænke sig til saadanne Functioner, hvor ingen Værdie af .den uafliæn-

gige bestemmer meer end een af den afhængige. Disse udgjore saaledes

den simpleste Classe af Functioner, og deles i hele, eller saadanne, hvor

en endelig Værdi af den uafhængige bestemmer ikkun endelige af den af-

hængige og brudne, hvor denne sidstes Værdier ogsaa kunne være uende-

lige. Jlerfra kan man opstige til meer og meer sammensatte Former, hvori

en vis Værdi af den uafhængige kan bestemme flere af den afhængige , og

hvoriblandt den simpleste Form er den sj-^metriske. Som bekjendt, kan

man, ved Forbindelse af rationale og irrationale Functioner, danne saa-

danne nye mere indviklede Former, i det Uendelige, men det er da ikkun

ved en systematisk Forbindelse at man danner de Classer, der udtrykke

de væsentligste Egenskaber af de til samme horende specielle Former. Som

Excmpler kunde man tænke sig folgende Opgaver, der lienhore til Inter-
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polationstlicorien , i udstrakt Betydning: at finde den simplest mulige Lov^

som bestemmer et Sj-stem af sluttede Linier, der ere ordnede i flere Ræk-
ker under Iiveraiidre, eller at finde Loven for eu sluttet Linie, tillige-

med et i samme indeholdt S3^stem af andre, der ere synietrisk ordnede.

Man kunde ogsaa forlange den Lov, der bestemmer et System af flere liy-

perbolske Linier, der udstrække sig i de fire modsatte Retninger, og som.

ijideboldte imellem deres Toppuncter visse sluttede Linier. Saadanne Op-
gaver, der kunne fortsættes i det Uendelige, blive ved nærværende Un-
dersogelser ordnede, og deres Oplosninger lienfdrte til bestemte Methoder.

Ved de Principer, der ligge til Grund for disse, ledes man da

uden Vanskelighed til et nyt Slags Former, der synes meget forskjellige,

men dog i det Væsentlige ere noie forbundne med de hidtil betragtede.

Dette opnaaes nemlig ved at indfore polaire, istedet for de hidtil bru"te

retvinklede Coordiuater, og man vil saaledes med Lethed f. Ex. finde Lo-
ven for en sluttet Linie, der med et vist Antal symmetrisk beliggende

Bugter omfatter een eller flere andre symmetrisk ordnede Linier. Denne
og lignende Opgaver bestaae ikkun i en anden Maade at fremstille de hid-

til undersogtc Begreber, hvorimod man ogsaa kan betragte visse gjensidige

Modificationer i Begreberne, og de tilsvarende Former i Rximmet. Saa-

ledes kan. man undcrsoge de Betingelser, under hvilke en vis Linie, med
givne Boininger og mærkelige Puncter, meer eller mindre nærmer sig til

en brudt Linie , eller til et System af rette Linier. Man kunde saaledes

soge Loven for en Lijiie der indeholdtes imellem en Cirkel og det samme
omgivende Qvadrat, eller og for et Iieelt System af et saadant Slags Li-

nier. Hvis man under dette Syuspunct betragter de mærkeligste af de be-

kjendte Functioner, ledes man til de interessante Undcisogelscr , som i

Særdeleshed Fourier har anstilt over Forbindelsen mellem de periodiske

og de ikkeperiodiske Functioner, samt om Grændserne af de Værdier,

imellem hvilke hine kunne fremstilles ved disse, og omvendt.

Den physisle Classe.

Etatsraad og Professor Herholdt, Ridder af Dannebrogen, har fo-

reviist Selskabet fire mennesLelige Misfbstere af forskjellig Form , tre,

som manglede Hjerte, og eet, som manglede en Undercxtremitet m. m.

Over disse fire Misfo&tere mcddeclte han en nojagtig anatomisk Beskrivelse,
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og sammenlioMt derefter deres ydre Form og indre Bygning med mange

forlicn Lcskrcvne Vanskabuinger. Ulerinlivet *), Dyrets Udvikling og

Liv i Uterus, opstillede han. som afdeelt i to lioist forskjellige Perioder:

a) Perioden for Embryets prlmitUe Dannelse og 6) Perioden for Udvik-

lingen aj Foetus. Uudtr den forstå af disse fandt han, at den Blumen-

l^achske Nisiis Formalivns viistc sig som en selvstændig Naturkraft (ajji-

nitas piialis) uden at understyttcs åf Innervation eller af et Centralkreds-

lob. Embryets Dannelse betragtede han som en vital Crystallisationsproces,

for hvilken Frugtstoflet, som Product af Conceptionen, var Basis, og Mo-

derlymphen det naturbestemte Nutriment. Af Abnormiteter med Organer

i et omvendt Leje; af dobbelte eller sammensmeltede Embryoner, og af

mangehaande Varieteter eller saakaldte Naturspil , især i Hjertets og Stam-

aarcrnes Form og organiske Structur, udledte han: at Organer, Nerver

og Aaror, kort: Rudimentet til det hele Embryo, nodvendigon maatte have

en samtidig Damiclse, uagtet nogle Organer under den fremskridende Ud-

vikling fremtræde som synlige forend de ovrige. Alle primitive Monstrø-

siteter turde da, efter hans Anskuelse, have deres Grund i en forstyrret

Crystallisation , forsaavidt enten Moderlymphen mangler normel Vitalitet

eller af hvilhensomhclst Aarsag hindres i sin fri Udbredelse til Kimen i

Frugtdraaben. Enhver organisk Function finder hgn jjldeles umuelig, saa-

længe ingen Organer ere dynamisk udviklede. Da altsaa Frugtdraaben

voxer og forvandles til et Æg, inden Embryet yordcr synligt, saa anta-

ger Forfatteren, at denne Tilvæxt — ligesom sildigere Placentæ og Fu-

niculi , Navleblærens og selve Embryets Udvikling — er afhængig af Im-

bibition, som Virkning af vital - chemisk Attraction imellem FrugtstoHct

og Moderlymphen.

Ved at lægge den naturbestemte Termin for Fosternes fulde Udvik-

ling til Grund, soger Forf. at bestemme, hvor lang Tid der momie ud-

fordres, inden Frugtdraaben forvandles til et Frugtæg.

I Faaret (hvis Drægtighed varer 150 Dogn) vorder — efter Haller

. . j *) IMan har Ler beholdt adskillige fremmede Udtryk , der vel lode sig give i del Dan-

ske , men som ved Vanen er blevne Physiologerne naturligere end Modersmaa-

lets. Da desuden hele Fremstillingen forudsætter pliysiologiske Kundskaber,

vilde Fordanskningen heller ikke væsentlig gavne andre Læsere.

(3»)
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—^ Emtryet férst synligt det 19de D6gn. Efter JVoIffs I&gttagclsci' sces

Kyllingen allerede i Honens Æg (hvis fulde Udrugning kræver 504 Timer)

efter Rugningens 28cle Time. Etter disse Data beregner Forf. , at Ilon-

seæggct , for det lægges, allerede er vidviklet jc^jval 41. Rugningsfimer, —
og at (af hiine 19 Dogn for Faare-Enibr5^ets usynlige Udvikling) 11,3 ere

niedgangne til Frugtdraabens Metamorpbose til et Æg, de ovrige 7,7 til

se\\e Eaibr5''cts Fremtræden som synligt. Kyllingens fulde Udvikling kræ-

ver altsaa efter Calcul ikke 504 men 545 Timer, og Menncske-Embryet,

efter Forholdet imellem 280 Dcign (for Qvindens Svangerskab) og 150 Dogii

(for Faarets Drægtighed) 35 Dogn forend det vorder synligt, nemlig 20,8

D6"gn til Frugtægets forelobige Formation.

I Henseende til Embryets materielle Udvikling stytter Forf. sig paa

Proust's Iagttagelse, at Kyllinge- Embryct efter 7de Rngningsdogn ikkun

veier 22 Gr.

efter 14de Rngningsdogn ; 70 —
og efter fuldendt Udrugning 655 —
Med denne geometrisk fremskridende Udvikling sammenholder han forskjel-

lige Pattedyrs Udvikling efter en Middeli^ce^i af deres Fosterc

;

Kattekillingens anslaaes til 1650 Gr.

Lammets . . : 61440 — (8 Sf)

Kalvens 368640 — (48 &.)

Det nyfddte Barns 61440 — (8 ^)
og opstiller Resultatet af sin Beregning i tabellarisk Form, Efter denne

vejer Menneske-Embryet, kort efter 3die Maaneds Udlob (280: 3
93J-

—35) 5 Unz. 36. Gr.

efter 6te Maaneds Udlob (186f Dogn) 16 — 70 _
ved Svangerskabets Ende (det 280de Dogn) .... 128 —

Forf. finder, at Hjertet , indtil efter 3die Maaneds Udlob, hverken er

organisk eller dynamisk udviklet til at kunne fungere som Centralorgan for

et Kredslob i Embryet. Han modsiger derfor Rigtigheden af Alt hvad der

efcer mikroseopiske Iagttagelser er sagt om punctum saliens, eller om Hjer-

tet som det forste og fortrinligste Udviklingsorgan for den spæde Organisme.

Efter hans Anskuelse begynder Udviklingen udvendig fra Peripherieu mod

Centret ved Imbibition (vital Attraction) af Moderlymphen , forst gjennem

Overfladen af Organismens homogene Masse, sildigex'e tillige fra Navleblæreii

af, og endeligen, uaar denne efter 8de Uges Udlob er udtomt fra Placenta og
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Navlcstrængeii nf, hvilke Organer imidlertid ere Llevne udviklede. Naplepulsau"

}'er/iehringe åa Modcrlymplicn gjeuncm ArterLæ /lypogastrlcæ lii Aurla, og den-

nes Grene, mod Hjertet,, for, gjennemu4'/-^er«æ coronarics, at afgive Stof til dets

materielle og dynamiske Udvikling, — dog nden at noget af samme Lymplae (som

hindret Ted Falpulæ seinilunares) kan træde ind i dets Kamre. Navle-

Venen bringer samtidigen sin Ljanphe til Portaaren og til den nedre Huul-

anre , vel ogsaa fra denne af gjcnnem Vena azygos til å^u ovre Hnnlaare

og dens Grene, uden at flyde ind i Hjertets Forkammer. Saaledes — si-

ger Forf. — forsynes da i noi'mal Tilstand den lille Organisme med næ-

rende Lymplie, uden Bistand af et Tryk fra Hjertet, indtil dette er ud-

viklet, og da gjcnnem Venæ coronariæ afgiver et Overskud af sin Lymphe
til Hjertets hoire Forkammer, og derved aabner Vejen for .Lyin2)hen i

begge Hnulaarer. Da — og Jbmt da — siger lian — ægges samme For-

kammer til Contraction og begynder et ordentligt Kredslob gjennem Aorta

i omvendt Retning, saaledes som det er i Foetus. Perioden for Einhryets

Liv er altsaa — efter Forfs. Anskuelse — udlobet, 05 Periodeii for Fae-

tus's Liv begynder i det Oieblik, hvori Hjertet (som et Centralorgan) til-

træder sin Function. For Rigtigheden af denne Theorie opstiller Forf.

mange og mangehaande Beviser, især hentede fra Monstrositetei'. Man saae

—. siger han — aldrig et normalt dannet Foster, som kun havde een Nav-

lepulsaare eller to Navlevener, eller hvis Navlestræng traadte ind i Bugen

paa et tirigtigt Sted ; hvis Aarer — om end de vare normalt dannede —
ikke forbandt sig : Pulsaarerne med Arteriæ Jiypogastricæ og Venerne med
Vena portæ o. s. v.

Dog — Forf. er i disse sine Betragtninger alt for udforlig til at

vi her skulde kunne folge ham. Vi bemærke, derfor kun, at han ivrer mod
den Skik , at betragte samtlige locale Abnormiteter i hvert ensligt Monstrum

som blot coexisterende, uden tilborligen at ændse det til normal elier ab-

norm Udvikling sigtende Causalforhold , der maa have Sted imellem dem.

Ved en critisk Analyse af mangfoldige og forskjelligen formede Monstro-

siteter viser han Vigtigheden af denne sin Anskuelse.

Professor i Botaniken /. F. Schouw, har forelæst en Sammenligning

mellem de 3 vigtigste europæiske Bicrgmasser, Alperne, Pyrenæerne og

Skandinaviens Bjerge, som Pi'dve paa en sammenlignende physisk Geogra-

phie. Uagtet denne Afhandliiig, noget omarbeidet, senere er udkommet

hu Tdi C'
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som Program ved Universitetets Reformationsfest j vil dog en Oversigt over

dens Indhold her ikke være overflodig.

Forfatteren gjorde i en Indledning opmærksom paa, livor langt vore

gcogx-aphiske Lærcboger ere fra, at give et naturtroe Billede af Jordkloden.

Da man i disse Læreboger folger de politiske Inddelinger, saa bliver Me-
get, som i Naturen selv er forenet adsplittet, f. Ex Alperne afhandlet un-
der mange Lande, og omvendt lidist forskjellige Egne forenede f. Ex.

Nova Semla og Crim, Sjelland og Gronland. Der tages derhos altfor lidet

Hensyn til Naturforholdene, medens de statistiske og politiske behandles

med Udfdrlighed. De Haandbdger, som bære Navn af physiske Gcogra-

pliier, indeholde kun de almindelige Hovedsætninger men ingen Anvendelse

af samme paa Jordklodens Dele efter en paa Naturforholdene grundet Ind-

deling. Det er en væsentlig Mangel i de geographiske Læreboger at man
ikke anvender den sammenlignende Methode, der i andre Naturvidenskabens

Grene har været af saa gavnlig Indflydelse ; og ligeledes at man ikke betrag-

ter Naturforholdene i deres indbyrdes Sammenhæng.

Hvad de 3 sammenlignede Biergmasser angaaer, saa gjorde Forf, især

opmærksom paa folgende. Skandinaviens Biergsystem ligger paa en bety-

delig hoiere Brede, men indbefatter tillige langt fleere Bredegrader end Al-

perne og Pyrenæerne ; det er meget meere underkastet Havets Indflydelse

end disse, og i horizontal Udstrækning er det det storste, Pyrenæerne der-

imod det mindste; Alpernes og Pyrenæernes Retning nærmer sig mere til

Æquators, Skandinaviens Biergsystems til Meridianernes Retning. I Hen-
seende til Hdiden over Havet, overgaae Alperne de andre to Systemer, og

af disse Pyrenæerne Skandinavien. De hoieste Toppe ere i Alperne 14-15000

Fod, i Pyrenæerne 10-11000 , i Skandinavien 7-8000. Middelhoiden i den

hoieste Deel af Alperne 10-12000, i Pyrenæerne 7-8000, i Skandinavien

4-5000. Endnu storro bliver Forskjellen, naar Hoiden betragtes i Forhold

til Udstrækningen ; thi Skandinaviens, som er det laveste, er tillige det meest

udstrakte , og Pyrenæernes relative Hoide overgaae Alpernes. I Alperne

ere Passerne, forholdsviis til Middelhoiden og de hoieste Toppe, lavere end

i de to andre Biergmasser. I Skandinavien er der en meget stor Forskiel

mellem de to Sider af Biergmassen; den ostlige Side er jevut hældende

den vestlige brat; mindre Forskjel frembyde de tvende Sider af Alper og

Pyrenæer : dog er i begge Sydsiden steilere, I Skandinavien er den over-
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ste Deel af Biergmassen meget flad; i Alperne er der lieller ingen skarp

Aas ; snarere i P5^renæerne. Alperna Lave mange og store Længdedale,

som næsten savnes i de to andre Bjergmasser. Betydelige Tværdale lin-

des paa begge Sider at Alperne og Pyrenæerne; i Skandinavien kun paa

Ostsiden. I Skandinavien linder man store Flodsystemer paa Ostsiden

kun sniaa paa Vestsiden ; undertiden staae lleere Flodsystenicr i Forbin-

delse. Fra Alpernes Sydside udspringer kun een stor Flod, fra Nordsiden

tre; Pyrenæerne Lave en stor Flod i Syd, lleere mindi*e i Nord. Ved Po-
deai af Alperne, og ved den ostlige Fod af Skandinaviens Bicrgmasse ligoe

mange store Sber; disse fattes i Pyrenæerne. Skandinavien Lar mange o<»

store Fieldsoer; de ere kun smaae i de to andre Biergniasser. I det skan-

dinaviske Biergsystem fattes aldeles Flo'ts-Biergene ; Gneisen og Glimmer-
skiferen ere de Lerskende Biergarter ; Kalken,, som i de to andre spiller en
saa vigtig Rolle, er Ler af liden Betydning. Skandinavien Lar ikke som de

to andre, vaime Kilder. I dette Biergsystem Lar Ostsiden Fastlandsklima,

(nemlig en lav aarlig Middelvarme, stræng Vinter og varm Sommer); Vest-

siden derimod Kystklima (nemlig Lo'i Middelvarme og mindre Forskiel mel-

lem Sommer og Vinter) ; ved Alpernes sydvestlige Fod er den aarlige Mid-
delvarme Loi , Vinteren mild ; i den lombardiske Slette derimod er Mid-
delvarmen lavere , Vinteren forlioldsviis stræng , Sommeren Leed ; og dette

er endnu meere Tilfældet ved Alpernes ostlige Ende. Nordsiden Lar meer

eller mindre Fastlandsklima , eftersom Stederne ligge længere mod Osten.

Med Iloiden aftager Forskjellen mellem Aarstiderne. Hvis man blot tager

Hensjai til Udstrækningen , saa Lar Skandinavien den^ storste Temperatur-

spLære, Pyrenæerne den mindste; men tages tillige Hensyn til Hoiden,

saa er TemperaturspLæren stdrst i Alperne, mindst i Skandiziavien. Regn-

mængden tiltager , alt som man fra alle Sider nærmer sig Alperne ; den

er storst paa Sydsiden; mindst paa Ost^iden. Skandinaviens Vestside Lar-

megen, Ostsideu liden Regn. Sneelinien sænker sig i Skandinaviens Bierg-

system mod Nord fra 5200' - 2200' ; men desuden ogsaa ud mod Havet.

I Alperne træffes den i den ostlige Deel ved 8000' , i den vestligere paa

Nordsiden 8200'; paa Sydsiden 8600'. I Pyrenæerne paa Nordsiden

ved 7800' paa Sydsiden ved 8600'. Alperne Lave den stoiste Snee-

masse , de fleeste Iisbræei\ Den saakaldte Fieldregiou er meget liig i

alle 3 Bjergmasser. Træegræudsen sænker sig i Skandinavien mod Nord
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fra 3300-1500' og desuden utl mod Havet; den dannes af Birken. I Al-

periie hvor den dannes af Naaletræer er den ved 5600' paa Nordsiden*

6200' paa Sydsiden; i Pyrenæerne, hvor ligeledes Naaletræerne gaae hoiest, ved

6500' paa Nordsiden, 6900' paa Sydsiden. 'I Skandinavien kan man an-

tage foJgende Regioner : Fieldregionen , Birkens , Naaleti'æernes ; i Al-

perne og Pyrenæerne: Fieldregionen; Naaletræernes , Bogens, Kastani-

ens. Korngrændsen er i Skandinavien paa 60-61° 2000', ved 70° naaer

den Havet; jjaa Alpernes Nordside 3400'; paa Sydsiden 4500', paa Py-

renæernes tvende Sider 4900' og 5200'. Viingrændsen paa Alpernes Syd-

side 2500'. De Forskjellighcder som de 3 Bjergmasser frembyde i Hen-

seende til Dyrverdenen, ere af mindre Betydenhed, og de Forskjellighe-

der som findes i Beboernes Charakteer, kunne ikke udledes af Naturfor-

holdene.

Professor Jacobson har, i en Selskabet aflagt Beretning over et af

Archiater v. Schonherg indsendt trykt Skrift over Maaden , hvorpaa Na-

turen forener overskaarne eller underbundne Pulsaarér, fremsat nogle Er-

faringer, han Sfibj har gjort over denne Gjenstand. Hidindtil havde man

kun ved Pulsaarerne gjort den Iagttagelse, at de ved Overskjæring eller Un-

derbinding adskilte Dele, under visse, endnu ei bestemte Omstændighe-

der, atter forenes ved fine derfra udspringende Blodkar, der indbyrdes

forene sig, saa at det' Standsede Blodlob derved tildeels gjenoprettes. Om
noget lignende finder Sted ved Venerne, havde man endnu ikke under-

sogt. Prof. Jacobson mcddeelte nu , at han ved sine Forsog over Blod-

lobet i det af ham opdagede Yenesystem, havde fundet, at samme Fore-

ningsmaade fandt Sted ved Blodaarerne (Venerne) som den man allerede

kjendte ved Pulsaarerne (Arterierne). De nye, ved denne Leilighed dan-

nede Blodkar troer Prof. /. deels at være udvidede, haarrdragtige Grene

i det Blodkarret omgivende CelleVÆV, decls nye Grene, der dannes ved

den efter Beskadigelsen opkomme plastiske Inflamation. Disse Dainielser

troer han deels betinget ved den storre eller mindre Grad , hvori Blod-

karret er blottet for det omgivende Cellevæy, ;deels ved Inflaanmationei^s

BeskalTenhed. ..,,,

Hr. Uhrmager U. Jiirgensm, Ridder og Dannebrogsmand, har medrr

deelt Selskabet Forsog over Chronometerets Gang i fortyndet Luft. Han

har derved fundet at Uroens Udsvingsbue er betydeligt; , storre i den tyn-
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dere Luft ; Jog er den Forandring en lige Fortyndning fiemtringcr, ikke

lige i alle Clironomefre. I en fortyndet Luft, der ikkun bar 4 Tommer
QviksolVj fandt lian at Uroen i et af de prbvede Chronometre Lavde over

•|- storre Udsvingsbue end uJider det Lufttryk, der bærer 28 Tommer Qvik-

solv. I de ovrige var denne Forandring mindre; i det, hvori den var

niindst, belob den sig dog til j'q. I Luft som bar 24 Tommer Qviksolv

var Forandringen ikkun ^ af den, som fandt Sted ved Fortyndingen til 4

Tommer. I de Chronometere , hvis Uroes Udsvingsbue betydeligt forstor-

redes i fortyndet Luft, blev Gangen langsommere, i de andre derimod

blev Gangen hurtigere Dog var denne Forandring i et Par af dem meget

ringe. Aarsagcn til disse Forskielligheder finder han i Forholdet mellem

de længere og kortere Svingningers Varighed i de forskiellige Uroers Spi-

ral. Er Spiralen af en saadan Længde og Tykkelse, at de længere Sving-

ninger ogsaa vare længere, da maa Chronometeret tabe i den fortyndede

Luft, er det dciimod saadant at de længere Svingninger vare kortere, saa

vil det modsatte finde Sted. I to af ham selv forfærdigede Chronometere,

hvori Spiralen med Flid var dannet saaledes, at det vilde vinde 5 til 6

Secunder, om Svingningsbuen formindskedes fra 400 til 300 Grader, var

Gangens forogede Hurtighed, i en Luft som bar 4 Tommer Qviksolv ikkun

0,7 Secund i det ene, og 1,2 Secund i det andet. Ved en Fortyndning,

hvorved Lultcn endnu kxmde bære 24 Tommer Qviksolv, niaatte altsaa

Luftens Indflydelse vorde saa ringe, at den ikke kan skjelnes fra de andre

smaa forstyrrende Aarsager, der indvirke paa Uhrets Gang. Da nu Chro-

nometeret ikke letteligen, selv paa Reiser, udsættes for en saa stor For-

andring af Lufttæthed, har man ved et vel indrettet Chronometcr intet at

befrygte af Lufttæthedernes Forandring.

Etatsraad og Professor Orsied, har i flere Aar efter hinanden, for-

nemmeligen fra Aaret 1822 af, forelagt Selskabet Udfaldet af de Forsog

han har foretaget over Vædskernes Sammentrykning. Imidlertid havde og-

?aa det franske Instituts Videnskabernes Academie henledet andre Physike-

rcs Opmærksomhed paa denne Gjenstand, ved at udsætte en Præmie for

den bedste Undersogelse derover. Da O. i de senere Aar fortsatte sine

Forsog paa Selskabets Bekostning, vilde det have været upassende, om han

havde deeltaget i Priisæskningen , livilket vilde have udkrævet at han skulde

tilbageholdt Bekjendtgjorelsen af de udforte Forsog. Ved hiint beromte

(4)



Selskabs Opmuntring fremkom da et andet Arbeide, livis Indhold i det Hele

stemmer meget vel med det her foretagne, men hvori de sammentrykkende

Kræfters Indflydelse paa det Kar , hvori Sammentrykningen iagttages, be-

regnes paa en Maade, som 0. ikke holdjCl^ :^9V antagelig. P'orfatterne af

det franske Priis&krift, CoUadon og Siurm have nemlig i deres Forsog an-

taget det V^æsentlige i 6's Fremgangsmaade, hvorved det til Undersdgelsen

bestemte Vand er indslnttet i en Flaske med haarrGrformig Hals, der ned-

sænkes i Vand, paa hvilket Trykket saaledes udovcs, at ikke blot Flaskens

Inderside, men ogsaa dens Yderside modtager Trykket. Ved Bedomrael-

sen af Forsogene har O antaget at den Forandring dette Sammenstod af

udvortes og indvortes Tryk frembringer, er saa ringe at den ikke kommer

mærkeligt i Betragtning; hvorimod Colladon og Sturm mene at Flaskens

Rumfang ved disse Tryk meget mærkeligt formindskes, saa at Vædskens

Sammentrykning er mærkeligt storre end den i Forsoget synes. De troe

ved deres Forsog, at have beviist, at Længden af en Glasstang foroges

ved en Kraft, der kunde holde Ligevægt mod Atmospliærens Tryk, om-

ti'ent 1,1 Milliondeel, og at Flaskens Rumfang ved et Trjk af een Atmos-

phære formindskes 3X 1^1= 3,3 Milliondeel. Ved en Varmegrad, hvor

Vandet synes at sammentrykkes 48 Milliondeel ved een Atmospliæres Kraft,

skulde det da lide en virkelig Sammentrykning ZH: 48 -\- 3,3 ZZZ 51,3

Milliondele. Denne formeente Berigtigelse erholder en forholdsviis meget

stor Indflydelse paa Bedommelsen af Forsogene over de mindre sammen-

trykkelige Vædsker ; især gjelder dette om Forsogene med Qviksolvet. Saa-

vel 6. som de to fremmede Physikere havde faaet Qviksolvets Sammen-

trykning ved een Atmosphære t^z: \.\ Milliondele, i det mindste afvige

ikke Udfaldene af deres Forsog mere end ^3 af en Milliondeel fra hinan-

den. Den foreslagne Berigtigelse vilde derimod give Qviksolvets Sammen-

trykning Zin 53% Milliondeel. Uagtet det kunde synes at denne Sag let-

test lod sig afgjore mathematisk, er det dog ikke saa. Matheniatikens An-
vendelse paa Natnrgjenstande har kun for saavidt nogen Sikkerhed, &oi\\

man er vis paa slet intet at have overseet i disses Betragtning, hvorom man
meget ofte ikke ret overbeviises , forend Forsoget har bekræftet Fornuft-

slutningerne. O. foretrak derfor den exjicrimentale Vei. Dersom en I'ia-

ske af Glas under de angivne Omstændigheder skulde formindske sit Rum-
fang 3,3 Milliondele ved een Atmosphæres Tryk, fordi en Glasstang for-
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læiigede sig 1,1 Milliondéel 'vé4 Trækniugen af en, til dette Tryk, sva-

rende Kraft san niaatte en Blyflaske, under lige KetingeJser sanimentrække
sig 61,44 'iVIill'i'ofitiéte^'^^oraf'' 'dets m , ved'i'K^É*'' VafegtV eé

20,48 Milliondele. Men Forsogel viiste det Modsatte; naar Vandet sammen-

tryktes i en Blyflaske, hvis Munding var forsynet med et Glasror, sank

Vandet i Roret lidt mere deri, end om Flasken havde været af Glas, iste-

det for at det Modsatte efter de to fremmede Experimentatorers Slutnings-

maade skulde skeet. I den Overbeviisning , at Forsog over tvivlsomme

Gjenstande bor saa meget muligt gjcntages unilcr' forandrede Betingelser,

gjentog han Forsogene med Flasker af Tin og af Messing, der begge have

slorre Samnicntrykkelighed end Glasset, skjondt mindre end Blyet. Alle

disse Forsog gave overecnsstcmmcnde Udfald. Nylig har den beromte Ma-

thematikcr Poisson sogt at viise at Forandringen i Flaskens Rumfang ikke

bor beregnes, som det er skeet af CoUadon o^ Sluj-rn , men at man kun

bor regne Forandringen halv saa stor ; men selv denne Beregning, der hid-

rorer fra en saa stor Matheuiatiker , afgjor endnu ikke en Sag, hvori maa-

skce Omstændigheder, der hidindtil ikke ere tagne i Betragtning, kunne

have Indflydelse. - . / - . .

'.•!i{i|:A Si- ååii/jJuainmW is, awvri Jah ,

Den historiske Classe. »bil et i^b sbd..^

Hs. Hv. Biskop Munter, Storkors af Dannebrogen , har i en Sel-

skabet forelagt Afhandling om en Votiv Gemme med en Æskulapisk Slange

beskrevet en skaaren Steen i Hi\ Major won Sommers Samling i hvilken

en Slange er indgraven som holder et Drikkekar i Munden , med Omskrift :

EX VISV. Denne Gemme hentyder paa en for mirakulos holden flelbre-

delse af en Syg, bevirket ved Incubation eller Tcmpelsovn, i hvilken Gud-

dommen troedes at aabenbare for den Syge det Lægemiddel, hvorved han

skulde helbredes. Her forestilles Æskulap under Skikkelse af en Slange,

hvilken, som helligt Tempeldyr, saaes jevnlig i hans Templer. Men at

denne Slange forestiller Guden selv, sees af Prydelsen paa dens Hoved,

som ikke Jindes i Naturen, men er Tegn paa dens dæmoniske Natur. Lig-

nende Inskrivter, som den der sees paa Stenen, fmdes temmelig ofte. Da
den er paa Latin, var det fqrmodentlig et latinsk /Eskulap tempel , i hvilket

Curen var skeet, maaskee selv det beromte paa Iiiaula Tiberina i Rom,

Tiden , naar den blev skaaren , lader sig Tel ikke bestemme med Vished
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laeji 4et er.. dog. timeligt at tænke paa Antomij'«lei4iFir^fcQmes eller cii nær
paafolgende Tidsalder, da denne Keiser Lavde Forkjerliglieid^for Spaadoms

Kp^4(6U', især Ibr de Æskulapiske Sundheds Orakler.

eV/'!' > Etatsraad Schow liar forelagt Selskabet en Afhandling over den Græ-
ske Mythologies Historie, især med Hensyn til riyéré? Behandling og Sym-
bolik. Efterat han omstændeligt havde fremsat den af ham hyldede Fq-
restillingsmaade, om Udviklingen af den Græske Poesie og Philosophie

lige fra dens fdrste Spire, indtil dens hoieste Fuldkommenhed og paafol-

gende Forfald, fremsætter han sine Indvendinger mod adskillige nyere

Lærdes Forestillinger over Afhandlingens Gjenstand.

' Professor Rask har forelæst Selskabet en Afhandling om den æld-

ste hæbraiske Tidsregning, indtil Moses. Denne Afhandling , der indehol-

der Undersogelser over Menneskenes Levealder i de forste Tider, sammen-

lignende Overblik over de allerældste Folkeslægters Historie, Forsog til at

bestemme Paradisets StedJ-^o/'-éPV.^åPkf'deii Natur, at et Udtog letteligeii

vilde give Anledning til en urigtig Forestilling om dens Indhold, hvorfor

vi hellere henvise Læseren til Afhandlingen, som allerede er trykt, og

særskilt udkommen. '^^^'^^^ o§illorvl3r

>itix^ 'Professor og Ridddcr Nyerup har forelagt Selskabet eu Afhandling,

ffér fi*émstiller hans Tvivl om Ægtheden af Ellen Broks Gavebrev til Frue

Kirke i Kali undborg. Dette af Pontoppidans Annaler og Hojmanns Fun-
datser bekjendte Gavebrev er blot aftrykt efter Afskrifter, hvis Alder

ikke kan forfolgcs hoicre op i Tiden end til det 17de A århundrede, og

indeholder blandt andet saa væmmelige Forbandelser, at man ikke let kan

troe at en fornem Dame, tilligemed mange anseelige geistlige og verdsligie

Personer vilde underskrive det; hvorfor Forfatteren iinder det sandsynligt

at Stedets Præster ved Hjelp af gamle Documenter kunde have sammen-

smedet det i det 15de Aarhundrede , far at redde Kirkens Eiendomme

mod de omgivende Adelsmænds Havesyge. ,iijt>,iiijili.^i«!i. .ji^i. ^^/l;

Professor og Ridder TVorm y Ridder af Dannebrbgen", vort Selskabs

fraværende Medlem, har ladet det forelægge en metiisk Oversættelse af

4de Sang af Virgils Æneide.
. ji^iJjil xo'^i ^igxiaiafaii.

Professor Petersen har forelagt Selskabet Bidrag til at oplyse Op-

rindelsen og Udviklingen af den græske Mythe om den Delphiskc Trefods

Bortforels© ved Herakles. ,;i«ii7 Ja J^t^B sb iIbu
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røu fi- I den dresclensike Antiksamling lindes et tresidet Monument/ prydet

meJ trende llelieB'cr, af hvilke det ene forestiller en Strid imellem Apollo

og Herakles, de tvendd^dridrbreJigibse Ceremonier, hvilke man har forkla-

ret paa forskjellig Maade , men som Forfatteren antager at staae i noie

Sammenhæng med det forstc, og at indeholde dets Fortsættelse. Det an-

det af disse Relieffer sj'nes at forestille Forsoningen imellem Apollo og

Herakles ved deii jfr^ Templet rovede Trefods Gienindvielse ; det tredis

er en Fortsættelse af denne Handling, og forestiller Herakles's Indvielse til

Gudens Tjeneste, hvilken Handling symbolisk antydes ved Indvielse af

Herakles's Pilekogger. Det Monumeijit $om her omtales, lindes afbildet i

Ecckers Augusteum Tab. >[-V.U(r/,|>iilUns. Galer, mytliol. Tab. XVI, 55-

61 o. 11 St.
' '".

""^
"

-. Y, ,
.

Dog var Forfatterens Hovedformaal ikke .at forklare dette Monu-

ment ; han har vel meddeelt sin Mening derom , og tillige berort de vigr

tigste ham bekiendte Fortolkjunger dei-af, men fornemmelig vilde han opT

lyse Mythen om den Strid imellem Apollo og Herakles, som hiint Monu-j

ment paa dets ene Side forestiller j han vilde cftersi^ore dette Sagns Oprin-y

delse, og folge det igjennem dets forskjellige Udviklingstrin, indtil hvor

det fremtræder i den Form , som var den almindelige , under hvilken Græ-

kerne i en sildigere Tid forestillede sig , de|^^ og som det fortælles hos

Apollodoros. vH^aW-iie 9M»au:).gi.odDtiJBdiEil x xM-ifJi

Desværre er det hidtil ikke lykket at finde den' fb'rste Anlednfirg',

den Spire af hvilken denne Mythe er freravoxet. En viid Mark ligger her

aaben for Gisninger; den er ikke bleven ubetraadt; men da Forfatteren

ikke har troet at linde Videnskabens Fordringer tilfredstillede enten ved

Andres eller egne Formodninger, har han for Tiden ladet det beroe ved

at antage, at dette Sagn rimeligviis er bleven til ved en eller anden, foi'-

modeutlig lokal, menuvist hvilken bestemt Anledning, og at det horte til

den rige Mythekreds, der sluttede sig til Delphi Oraklets Helligdom.

K'Js;(?^ Under den Forudsætning, som Sagnet selv godtgior, at man antog

en Sti'id imellem Apollo og Herakles, endskiondt disse ellers paa det noieste

vare forenede , undersoger Forfatteren dette Sagn , som vi finde det hos

Apollodoros og andre græske Forfattere,, hos hvilke det sættes i Forbindelse

med det Sagn, som fortæller
J

at Herakles havde ombragt sin Giesteven

Iphitos, og han har da sogt at viise, hvorledes dette Sagn efterhaanden



udviklede sig ligefra den homeriske Tid indtil Apollodoros Tid (omtr.

,.^fj.i«^^ Dernæst Iiar Forf. giort disse Sagns Satnmeiiliæng til Gjeiistand for

siar Uiidersogelse. Vel findes Fortællingerne om Ijihitos Drab og om He-
rakles's Kamp med Apollo i Mytliens sildigere Udviklingsperiode satte i For-

bindelse m?d hinanden, som Aarsag og Virkning; men Forf. har sogt at

\ise, at der eie Grunde foi'haanden, som tillade os at drage disse Sagns op-

rindelige Sammenhæng i Tvivl. Vel er dette en Mening, der ikke kan

bevises med afgjorende Grunde, men saa utilboielig end Forfatteren er til

at overlade sig til de Fristelser, der overalt i Undersogelser af denne Art

omgjogle den Vei , den historisk -kritiske Forsker har at vandre, haaber

han dog at have anfdrt sandsynlige Grunde for den Formodning, at disse

Sagn ikke oprindeligen have hort til hinanden , men en Tid laijg have

bestaaet særskilte, indtil de, da vilkaarlige Mythe-Combinationer fik Ind-

pas, sammensmeltedes; hvortil den nærmere Anledning synes at have været

at Herakles sagdes at have modtaget sin Dom for Iphitos's Drab igiennem

det delphiske Orakel. Derved var Veien aabnet til at forbinde disse Sagn

med hinanden , og saaledes dannede sig efterhaanden Sagnet , som det fin-

des hos Apollodoros, at Herakles, cfterat have dræbt Iphitos, og paa flere

Maader forgjæves sogt at udsone sin Brode, raadsporger Oraklet i Delphi

men da Pythia negtede ham Svar, bortforte Trefoden af Templet, hvorover

opstod en Kamp imellem ham og Guden, hvilken Zeus bilagde; men He-

rakles fik det Orakelsvar, at han skulde sælges, som Slave, trælle i tre Aar,

og give Pengene, som betaltes for ham, til Soning.

Ordhogscommissionen.

Ordbogscommissionen har i afvigte Aar fuldendt Revisionen af Bog-

stavet B, og nu beg3'-ndt paa S. Bogstaverne P. og Q. have i Aar forladt

Pressen og Bogstavet R. vil kunne være trykt inden Foraaret 1829.

Meteorologisk Commitee.

Det er allerede i Programmet for forrige Aar ointalt, at Selskabet

har udnævnt en Commitee, for at udvide og oi'dne dets Virksomhed for

Meteorologiens Fremme, Vi ville her meddele, hvad denne Commitee si-

den dens Oprettelse har virket, hvorunder dog tillige indbefattes de af



Selskabets tidligere Foranstaltninger, der staae i Forbindelse med Commi-

teens Virksomhedr'^'^JlA ^'^^'}\ ¥^ ^^^^??"'*^^^J^<,:^=*3^VJ'^•^"^''*^^'^*^

Da der til noiagtig og fuldstændig Kundskab om Danniarlcs Véir-

forhold, endnu udkræves fleere og bedre Iagttagelser og fra fleere Steder

end hidtil ere udfortcj^ J^i^ fiiri:4iiiul^-9«r^^^ paa ' ^ed kyndige

Mænd, som have Interesse for Sagen, at lade foretage Iagttagelser i for-

skiellige Dele af Landet. Doctor Neuber i Apenrade som allerede i en

Eække af Aar har udfort fortrinlige Iagttagelser med Instrumenter, som

andensteds fra ere ham meddeelte , har af Selskabet erholdt et udmærket

godt Earomcter, forfærdiget af Fortin i Paris. Kammerraad og Landvæ-

senscojnmissair Juell i Frederikshavn har erholdt et Sæt gode meteorologi-

ske Instrumenter, og har ved de allerede indsendte Iagttagelser viist , at

han med Iver og Noiagtighed benytter samme ; Overlærer Fleischer i Aar-

huus har allerede i adskillige Aar gjoit Iagttagelser med et Selskabet til-

horende Barometer, og Pastor Freuchen i Maglebye paa Moen har nyligen

erholdt Instrumenter til at iagttage Veirliget i denne Egn.

Det er for Naturvidenskabernes Fremme i Danmark en heldig Om-
stændighed at dette Rige har Besiddelser i de meest forskjellige Dele a£

Jordkloden ; og man har derfor heller ikke forsnmt at benytte den for--

trinlige Leilighed, som derved frembydes til at erholde Kundskab om Jord-

klodens klimatiske Forhold. Landphysicus Thorsiensen i Reikiavig i Is-

land har allerede i 8 Aar udfort sammenhængende Iagttagelser over Veir-

liget med Instrumenter som Selskabet har meddeelt ham ; mindre Udbytte

har Selskabet erholdt ved at meddele Dr. Brynjulfsen i Holme paa Ost-

landet af Island Instrumenter, da Iagttagelserne forst ved adskillige ind-

trufne Omstændigheder bleve afbrudte, og siden ved hans Dod ophorte.

I Grenlands nordre District har allerede i et Par Aar Inspectcur og Capi-

tainlieutenant Holhbll gjort Iagttagelser som til Selskabet ere indsendte.

Det er desuden i Besiddelse af endeel ældre Iagttagelser af Capitainlieute-

nant Graah, af Inspecteur Miihlenpjort i Godthaab, af Inspecteur Morch i

Julianehaab, samt nogle fra Godhavn; og det har i Aar forsynet Doctor

Pingel og Cand. pharmaciæ /. Vahl , som foretage videnskabelige Reiser i

dette Land, med mange og gode Instrumenter. Paa de danske Oer i Vest-

indien har Landphysicus Hornbech fleere Aar gjort Iagttagelser som Sel-

skabet har modtaget. Regjeringsraad Hein modtog til Guinea et Sæt lu-
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stiumcnler, Lvornictl Lan under sit Opliold der Iiar anstillet Observationer;

disse Instrumenter tilligemed fleere ere nu overdragne til Dr. Trentepohl

dti" er ansat soin Cliirnrg i de guineiske Besiddelser og allerede tidligere

Jiavde viist sin Iver for pliysiske Undersogelser. Gouverneuren over de

danske Besiddelser i Ostindien, Capitain Clu-lstensen, har ligeledes erholdt

Instrnmenter til saadant Oiemed.

Ogsaa Reisendes Lyst til at gjore Iagttagelser over Klimatet og de

dermed i nær Forbindelse staaende geograpliiske Forhold, er blevet be-

Jiyttet. Naturforskere^ 7J^. Lund, som i nogle Aar har opholdt sig i Rio

Janeiro og senere i Rozario (Canto Gallo District) i Brasilien, har til Sel-

skabet indsendt Veir - Iagttagelser som ere anstillede med de ham meddeelte

Instrumenter j og paa en Reise til China har Dr. Trentepohl anstillet Iagt-

tagelser især over Havets Temperatur og Stromninger, hvorom hans til

Selskabet indsendte Dagbog giver udforlig Beretning.

Det er bekiendt at Veir-Iagttagclser, især i det tempererte og kolde

Jordbælte, forst naar de ere fortsatte i endeel Aar, kunne give sikkre Re-

sultater om Landenes klimatiske Forhold og Lovene for Veirligets Foran-

dringer. Der vil derfor endnu liengaae nogen Tid inden Commiteen, efter

den lagte PJan, kan bekjendtgjore Frugterne af Selskabets Bestræbelser for

Meteorologiens Fremme. Imidlertid vil med det Idrste, efter Commiteens

Foranstaltning, udkomme en Aargang af Dr. Neubers Iagttagelser], der ved

det store Antal af daglige Iagttagelser, ved Noiagtighed og Fuldstændighed,

raed Foie kunne ansees som Monster paa, hvorledes Veir - Iagttagelser

bor anstilles. Commiteens Medlem Prof. Schouw har 'allerede gjort op-

mærksom paa et vigtigt Resultat som Thorstensens Barometer - Observatio-

ner give , nemlig at i Island Middelstanden s£ Barometret, tvcrtimod den

almindelige Mening, er meget lavere end paa andre Steder, hvorfra man

har Iagttagelser (See Program 1824-25); og Professor Hansteen har af

Regjeringsraad Heins Iagttagelser paa Madera over den ^magnetiske In-

tensitet, uddraget Resultater, der synes rigtigere end de, tidligere Iagt-

tagelser give. (See Norsk Magazin for Naturvidenskaberne. 1827).



OVERSIGT

OVER

DET KONGELIGE DANSKE

VIDENSKABERNES SELSKABS

FORHANDLINGER
6

DETS MEDLEMMERS ARBEIDER

FRA 31 MAJ 1828 TIL 31 MAJ 1832.

AF

PROFESSOR H, c. ORSTED,

ETATSRAAD RIDDER AF DANNEBROGEN OG DANNEBROGSMAND,

SELSKABETS SECRETAIR.





Mt^^^Mi^mMMi^MMMtMMiiii)iåiimM^MMM^)i^i^MMMMMiMMMM

Fra 3 1 Mai 1828 til 3i Mai 1829.

I afvigte Modeaar har Selskabet optaget folgende indeiilandske Medlem-
mer :

,

/ den mathematishe Classe.

Hr. Capitain Schijier, R. af D. og Dannebrogsmand.

— Professor Ursin.

I den historiske Classe.

Hr. Biskop Plum, Cominandeur af Dannebrog.

— Justitsraad Molbech.

— Professor, Etatsraad Falck, R. af D., i Kiel.

Til udenlandske Medlemmer

:

/ den maihematiske Classe,

, - Hr. Charles Babbage, Medl. af det Kgl. Vidensk, Selsk. i London.

/ den historiske Classe,

Hr. Professor august Boeckh i Berlin.

— /. G«/ . KJ-ILIIUlIl, 1

— J. C. W. Grimm
\

^ ^^'^^^•

Mathemaiish Classe,

Professor v. Schmidten har forelagt Selskabet en Afhandling , over

et almindeligt Princip for Rækkernes Theorie.

Man kan enten udvikle en given Function i en Række, eller soge

at henfore en given Række til en bekjendt Function. Herved adskilles

Rajkkernes Theorie i tvende Dele.



XVI

Det forstc Slags Undersb'gelser inddeles atter efter den Maade, Iivor-iJ

paa Functionerne ere definerede, i det Functionen kan gives, enten, som f.

Ex. de sædvanlige algebraiske, ved en umiddelbar Forbindelse, den være

explicit eller implicit, imellem den uafhængige og den afhængige Storrelse,

eller som ved en DifTerentialligning, hvor Definitionen er udtrykt ved For-

anderlighédsmaaden af den afhængige Storrelse , og udfordrer saaledes Lig-

ningens Integration.

Det andet Slags Undersogelse , der gaaer ud fra en given Række,

kan enten have til Gjenstand, at transformere samme, det er at udtrykke

den samme Række paa forskjellige Maader, eller af den givne at udlede nye

Rækker.

Begrebet af en Række bor vel ikke her tænkes indskrænket til en

Sum af Led, men derimod tages i den udstrakte Betydning, hvori det sva-

rer til en hvilketsomhelst Slags Operationer, der ere fortsatte efter en vis

Lov. Imidlertid er, i Videnskabens nuværende Tilstand, de Rækker, der

gaae ud over det simpleste Slags, eller over dem, der udgjore en Sum af

Led, underkastede saadanne Vanskeligheder, at man i det flele maa ind-

skrænke sig til disse.

Efter denne indskrænkede Betydning af Rækker, vil man finde, at

den Deel af den anden Hovedundersbgelse, der gaaer ud paa deres Trans-

formation, meget fuldstændigt er behandlet og henfort til et almindeligt

Princip, i den saakaldte théorie des fonctions génératrices , hvorimod den

anden Underafdeling er langt fra at være henfort til en saadan Eenhed.

Det er derfor Gjenstanden for denne Afhandling, at henfdre denne Deel

af Rækkernes Theorie, og de mangfoldige hidhorende Methoder, til et al-

mindeligt Princip. Efter nogle Betragtninger over Rækkerne, i uieest ud-

strakt Betydning, fremstilles dette Princip, og dets vigtigste Corollarier,

hvoraf som Exempler udledes de hidhorende almindelige Formler af Her-

schelly Babbage, Fourier, Poisson , o. s. v. ; men videre Undersøgelser om
Rækkernes Convergens og om Functionernes Evaluation, hvilket allerede,

med Hensyn til en enkelt Function, kunde blive meget vidtloftigt, er ikke

i denne Afhandlings Bestemmelse. Derimod ere, af de fundne Formler

for Rækkerne, andre udledte, ved Overgang fra discrete til continuerlige

Storrelser, og saaledes nogle Hoved formler for de bestemte Integraler satte

i Forbindelse med Rækkernes Theorie.
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Pkysish Ciasse,

Etatsraad og Prof. HerJioldt, Ridder af Damiebroge, Lar forelæst en

Afhandling, som var ham tilsendt af Dr. Michaelis, Adjunkt ved det me-

dicinske Facultet i Kiel. Den indeholdt en anatomisk-pathologisk Beskri-

velse over et Barn, hvis Bryst- og Eugorganer havde et omvendt Sideleie,

forhunden med en hoist mærkværdig abnorm Dannelse af dets Hjerte, op-

lyst ved tre smukke Tegninger efter Naturen.

Af disse sees : «J at Hjertets Kammere havde en fri Forhindelse med
hinanden gjennem deres Skillevæg (SeptumJ ; 6) at Stampulsaarerne (Aorta

og pulmonalis) begge havde deres Udspring fra Hjertets Lungekammer (Ven-

triculus pulmonalis) ; cj at Foreningscanalen imellem Stampulsaarerne (Duc-

tus arteriosus) manglede j og d) at der var et paafaldende Misforhold

imellem samtlige Hjertehuulheders og Stamaarernes Caj^acitet.

Af dette Misforhold forklarede Forfatteren meget sindrigt Abnor-

miteten i Barnets Kredslob, og de pathologiske Phænomener, som deraf vare

Folgen. Barnet fik nemlig kort efter Fodselen Blaasygen (Morhus cærii-

leus), ledsaget af tiltagende asthmatiske Anfald, som udslukte dets Liv i dets

Alders 20de Maaned.

Etatsraad og Prof. J. TV. Hornemann, Ridder af Danneh., forelagde

Selskabet, som Fortsættelse af de Bemærkninger, som han oftere forhen har

meddeelt, angaaende de af ham udgivne Hefter af Flora danica\ en Udsigt

af det da nyelig udgivne 33de Hefte, med Hensyn til de Forandringer

som ere fundne fornddne, i Henseende til Planen, og til de mærkeligste

deri afbildede Planter. I et Værk som dette, der efter sin Natur, ikke kan

udgives i et kort Tidsrum, men maa medtage en lang Række af Aar, kan

en Uovereensstemmelse, i Henseende til Udforeisen af Arbeidet, og især

i Henseende til Nomenclaturen, ikke undgaaes, da Tidernes Krav og de

forskjellige Udgiveres Anskuelser, fordre og frembringe Modificationer i

den forst lagte Plan. I Henseende til Plantebenævnelserne, har nærværende

Udgiver sogt at frembringe Eenhed, ved at udgive en Nomenclatura emen-

data Floræ danicæ, hvortil han, til Lettelse for dem som benytte den, har

vedfdiet et dobbelt Register: et systematisk og et alphabetisk. I Hen-

seende til Tegning og Stik, har han sogt, ved den duelige Kunstner V. Th.

Bayers Hjelp, baade at komme Naturen saa nær som mueligt og at give de

microscopiske Fremstillinger den Udfor lighed, som Tidsalderen kræver. De
-^ •-

(3)
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1 Heftet indelioldte cotyledone Planter ere kun 19, men af disse ere 9 nyé

for den danske Flora. Da man ikke forlien^ ved Udgaven af dette Værk,

liar taget Hensyn paa det Forliold , som her- i Norden finder Sted imellem

de cotyledone og acotyledone Planter , i det man kun har optaget faa af

de sidste, har Udgiveren været nodt til at anvende de fleste Plader i Hef-

terne til disse, og derfor findes i dette Hefte 41 Plader med Forestillinger

af 81 cryptogame Planter. Af disse henhore 2 til Filices , 3 til Musci

hepatici, 14 til LicJienes, 15 til Algæ og 47 til Fungi. Blandt dette An-

tal findes adskillige, som ere nye og 30 Arter som ikke forhen vare godt

afbildede.

Professor Rein7iardt\ Ridder af Dannehr., har i afvigte Vinter meå.-

deelt Selskabet den forste Fortsættelse af sine ichtliyologiske Uidrag, som

omfatter tvende hidindtil kun ufuldstændig bestemte Slægter, Berglaxen (Ma-

crourus) og Vaagmæren {Vogmarus) hvilke begge tælle Arter, saavel i det

til Polarcirkelen grændsende Nordhav som i Middelhavet.

Ved at sammenligne de nordiske Arter af Slægten Macrourus, med
jCepidoleprus trachyrhynchus fra Middelhavet, finder man hos alle den sam-

me usædvanlige stærke Udvikling af de med Suborbitalbenene sammenvoxne

og fortil sig forlængende Næsebeen, hvilke i Medianlinien forene sig

fast med hinanden, og danne en over Munden rækkende PIvælving, under

hvilken Mellemkjævebenet glider frem og tilbage ved Mundens Forlængelse

eller Forkortning. Fælleds for begge Slægters Arter ere ogsaa de under

Huden i Overfladen af Hovedets Been liggende rummelige, med hinanden

i Forbindelse staaende Canaler, hvilke Professor Olto i Breslau har, i Folge

sine Undersøgelser af Lepidoleprus coelorhynchus og lep. trachyrhynchus^ vil-

let sætte i Forbindelse med Horelsesorganet, men som vist nok, efter den

dem beklædende Membrans Structur at domme, secernere Sliim, til hvis Ud-
kastelse flere store Aabninger i Huden af Underkjæven tjene. Endnu storre

bliver Overensstemmelsen derved at Gjællelaaget, Kjævebenene, Svælgbenene og

disses Tænder uddanne sig aldeles paa samme Maade hos begge. Kommer endnu

hertil de store Ojue, og Hudtrevlen under Hagen, saa har man den fuld-

komneste Lighed i Slægtskjendeteguene, tagne af Hovedets Form. Ogsaa i

den dobbelte Rygfinne, af hvilke den forste sidder tæt ved Nakken og er

kort, og hoi, den anden dex'imod lav og lang, og former sig mod den lige-

ledes lange Gadborfinne til en spids Halefinne, og endelig i den skarpe

Skjælbedækuing, ere alle disse Arter fuldkommen overeensstemmendo. Den



XIX

samme Form af Hovedes Dele, af Svommefinnerne og Hudbedækningen fur-

binder saaledes de nordlige Arter med de sydlige til en eneste Slægt, som
kunde beholde Navnet Macrourus , som det ældste; og denne Slægt faaer

saaledcs en storre geographisk Udbredning end den hidindtil antagne.

Med Hensyn til Bestemmelsen af de nordiske /^ter frembdd et In-

dividuum af den meget sjeldne, af Strdni forst beskrevne norske, Art, som
det kongelige Museum erholdt fra Bergen i Sommeren 1828, Leilighed til

fcirste Gang at kunne sammenligne den med et ligesaa stort Individnum af

den grønlandske af Fahricius beskrevne og hidindtil for identisk med biin

anseete Art. Forskjellene imellem begge ere ved den umiddelbare Sam~
menligning lette at opfatte, og saa store, at Systemets I'ordring stemmer

lier aldeles overeens med den geographiske Udbredning. Det er ikke blot

Skjællenes Forskjellighed , hvilken Fabricius i sin Fauna gronlandica al-

lerede bemærker, dog uden Indflydelse paa hans Synonymie, hvorved den

gronlandske Berglax adskiller sig fra den norske, som har Sk^ællene tæt be-

satte ra&di korte stive Borster, ligesom hos Middelhavets Macrourus coelo-

7-/iync/ius. Den har ogsaa et tykkere Hoved, storre Oine, en spidsere Frem-

ragning over Munden, og stærkere Tænder. Saavel den forste Rygfinne

som Gadboret ligge længere tilbage, derimod er Mellemrummet imellem

fdrste og anden Bygfinne betydelig mindre. Kroppen Idber ganske spids

ud i Halefinnen, da den derimod ender sig med en Hojde af 6 Linier ved

Basis af Halefinnen hos den norske.

Da den gronlandske Berglax er ved Blochs temmelig gode Afbild-

ning bleven Ichthyologerne allerede for bekjendt under Navnet Macrourus

rupeslris, saa'maae den norske faae et nyt Navn, hvortil foreslaaes IHa-

crourus Slroemii efter Forfatteren af Sondmdrs Beskrivelse, som forst har

gjort os bekjendt med den.

Begge Arter ere igjen forskjellige fra Middelhavets tvende Arter,

af hvilke den nærmest staaende, Macrourus coelorhynchus, er bleven sam-

menlignet i Naturen. Den kommer nærmest til Macr. Stroemii , men ad-

skiller sig tilstrækkelig fra den, ved de meget ovale Oiegruber, den i Hale-

finnen spids udldbende Krop, og at den har den anden Straale i fdrsfe

Rygfinne glat, imedens den norske har den fiint savtandet fortil.

Vaagmæren, Vogmarus islandicus , var hidindtil ufuldstændigt be-

skrevet af de nordiske Faunister, efter torrede og meget beskadigede Indi-

viduer. Et i afvigte Efteraar paa Stranden ved Skagen opkastet, næsten

C3*)
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fuldstændigt Exémplar, som nu findes i Universitetets zoologiske Samling,

og et andet ved Færoerne fanget, som er opstillet i det kongelige Museum,

Lar givet Leihghed til en noiagtigere Undersøgelse, hvis Resultat er, at

Vaagmæren ikke lienliorer til de barbugede Fiske, efter den Linnæiske Me-

tliode, men til de brystfinnede, skjont intet af Exemplarerne tillod at be-

stemme Straalernes Længde. Den umiddelbare Sammenligning af den nor-

diske Vaagmær med 2de Individuer af en Fiskeart i det kongelige Museum

fra Nizzabugten og fra Sardinien, viser at denne Slægtsform er udbredt

ijudtil Middelhavet, skjdndt Arterne ere forskjellige fra hinanden.

Prof. Jacobsen, Ridd. af Dannebr. , har forelagt Selskabet Fortsæt-

telsen af sine Arbeider over Blærestenens Knusning. Da Steenoperationen

{Liihoiomia) , skjdndt den er bragt til en hoi Grad af Fuldkommenhed, er

og stedse vil blive en hoist smertefuld, og ofte en farlig Operation,

har man i de sidste Aar atter sogt, deels paa en chemisk, deels paa

en mechanisk Maade at bortskalTe en Blæresteen, uden at behove at anvende

de skjærende Instrumenter. De Forsog, naan har gjort paa den forst an-

fdrte Maade, at oplose Stenen i Blæren, have hidindtil ikke havt noget

fyldestgjorende Resultat. Mere heldige have derimod Bestræbelserne været,,

paa en mechanisk Maade at bortskaffe Stenen, ved at sonderbore den, søn-

derdele den i Blæren og uddrage Brudstykkerne.

Efterat Gruithusen havde foreslaaet denne Methode , og givet nogle

Ideer til dens Udforelse, have Lecoq , Cwiale, Siruwe, Coup og liere ud-

tænkt sindrige Instrumenter til dette Oiemeds Opnaaelse.

Dog da de Instrumenter, man hidindtil har foreslaaet og anvendt

dertil, bestaae af Fjedertænger, der ere indsluttede i Ror, ere de deels me-
get complicerede, deels er og Indbringelsen af samme vanskelig og besvær-

lig, da de ere lige og tykke, og Urinroret maae derfor som oftest i For-

veien udvides ved Bougier.

Endelig er man ved at aabne og lukke Fjaedertangen i Blæren ud-
sat for, at fatte Blærens Minder tilligemed Stenen; og Sonderdelitjgen af

Stenen, enten ved at udbore eller ved at sonderklemme den, kan kun udfo-

res meget langsomt.

Disse Instrumenter have derfor ikke naaet den Fuldkommenhed,
man kunde onske, og ville endnu undergaae betydelige Forandringer,

Professor Jacobsen har allerede længe beskjæftiget sig med denne

Gjenstand, og i Aaret 1820 forelagt det kongelige medicinske Selskab et
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af Lam opfundet Instrument, til at uddrage smaao Steen af Blæren. Dette

Instrument har han nu forbedret i den Grad , at man dermed er istand til

at sonderbryde en Steen i Blæren, og at uddrage Brudstykkerne,

Instrumentet er construeret efter ganske andre Principer, end de

hidindtil dertil udtænkte, og er gandske forskjelligt fra dem, da det ikke er

lige og ikke bestaaer af Fjedertænger.

Da man uden Afbildning ikke tilstrækkelig kan beskrive det, ville

vi her kun fremsætte de Egenskaber Pr. J. tillægger samme.

Instrumentet , der har en Tykkelse og en Krumning, der svarer til

Urinrorets Form og Dannelse, kan uden Vanskelighed eller Smerte indbrin-

ges i Blæren j man kan med Lethed sondere Blæren; ved at aabne og

lukke det, er man ei udsat for at fatte Blærens Hinder; man kan let gribe

Stenen og bestemme dens Dimension; det besidder en saa betydelig Kraft,

at det, man har grebet, let og hurtigt kan sønderbrydes ; og endelig kan og

Brudstykkerne derved med Lethed uddrages.

Prof. Jacobsen haaber , 'ved dette Insruments Anvendelse at kunne
befrie Patienter fra en Blæresteen, der ikke har naaet nogen betydelig

Størrelse, og hvor Blæren ei er i en sygelig Tilstand; men isærdeleshed

venter han sig megen Nytte deraf hos Patienter der lide af Nyresteen, og

hvor en saadan er traadt ned i Blæren og der har naaet saadan Størrelse,

at den ei mere ved Blærens Kraft kan drives ud igjennem Urinroret. Ved
her at anvende Instrumentet kan en saadan Steen let sond erknuses, og en

forestaaende langvarig og farlig Sygdom derved forebygges.

Da Prof. Jacobsen ved sine Undersøgelser til nærmere Oplysning af
den herskende Mening em Dammuslingens Fremapling og Udvikling *)

har erholdt Resultater, der ere afvigende fra det man i Almindelighed an-

tager derom, fandt han det nødvendigt at underkaste dem de Naturforske-

res nærmere Bestemmelse, hvis Mening han isærdeleshed bestrider. Han
sendte derfor et Udtog af sin Afhandling til Videnskabernes Academie i

Paris, der overdrog DHr. Blainville og Dumeril at bedomme den. I den

til Academiet derom indgivne Rapport gjennemgaae de meget nøiagtig de af

Prof. J. angivne Kjendsninger og deraf dragne Slutninger, og fremsætte

flere Indvendinger derimod, som de dog endnu ikke ville ausee som af-

gjorende.

) Indfort i. det Kongl, Videnskabernes Selskabs Skrifter III. Deel p. 258-298.
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Academiet har Jerfor ladet takke Prof. T. for den oversendte Af-

handling, og opfordret ham til at meddele det de Undersogelser, han siden

har anstillet om denne interessante Gjcnstand.

13et har og i den Anledning besluttet, at Fremavlingen af de to-

skjellede Bloddyr skal vidsættes som et Priissporgsmaal.

P. /, har nieddeelt Selskabet denne Rapport *} og forbeholder sig

nærmere at oplyse de ham deri gjorde Indvendinger.

Prof. Zeise, har foretaget nye Undersogelser oVer Phosphorets Evne

at bundfælde Metalier. Der gives nogle, tildeels meget gamle Erfaringer,

som paa en forunderlig Maade ere blevne oversete i Theorien af Metaller-

nes Reduction af deres Oplosninger. Deriblandt er den, at Phosphoret,

hvoraf vi ikke kjende noget syrebindende Ilte, og som eenstemniigt holdes

for en Uleder for de electriske Kræfter, udfælder Solv og Kobber, fuld-

komment saavel som Zink. Naar nemlig Solvet udskilles formedelst Phos-

phor af oplost salpetersyret Solvilte, hvoraf bindes da den efterhaanden

fraskildte Syre, saa at den ikke længer kan virke paa Solvet? og naar

Phosphor er en slet Leder for Electriciteten , kan det da, ved Beroring

med Solvet, eller, (efter en anden Theorie) med Vædsken, foranledigede

den electriske Stromning, som synes fornoden ved denne Art af chemiske

Virkninger ? ei at tale om , at det ikke synes at passe vel med vor Fore-

stilling om Phosphorets chemiske Natur , for saa vidt det med Foie regnes

til den negative Afdeling, at det virker reducerende paa Stoffer, som reg-

nes til den positive Afdeling.

Disse Betragtninger , saavelsom desuden den senere Tids forogede

Erfaringer angaaende Metallers Udskilling paa den vaade Vei, der tydeligt

vise, at vi i det hele endnu have saare meget at oplyse om denne Art af

Virkninger, indbode notsom til nye Forsog over denne Gjenstand.

Et af Sporgsmaalene ved denne Undersogelse blev dette: om ikke

Phosphor, skjondt i Almindelighed en Ulcder for Electricitetcn , dog viser

det samme galvaniske Forhold, som Metallerne, naar man bringer det for-

bundet med et Metal i en passende OplSsning. Vi vide nemlig, at naar

f. Ex. en Zinkstrimmel, forbundet ved den ene Ende med en Kobberstrim-

mel, bringes i en Tinoplosning, da ikke blot Zinket, men ogsaa Kobberet

*) Denne Rapport er særskildt trykt i 4to og findes indfort i Annales de sciencn

naturelles par Audoin, Brogniart ^ Dumas T. IT. 1828 p. 62-63.
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overtrætkes med Tin, skjondt Kobberet ene ikke formaaer at udskille Tin

;

og ^i forklare ^ette let derved, at Kobberet, der i dette Tilfælde boldes

i en negativ electi^sk Tilstand, tiltrækker det positive Stof af Oplosningen,

og modtager samm^ ved den Stromning af positiv Electricitet, som fore-

gaaer gjennem Vædsken, fra Zinket mod Kobberet. Et lignende Forbold

vise Kobber og Guld i en Solvoplosning, Zink og Guld i en Kobber-

opldsning, m. fl.

Ved de af Prof. Zeise i denne Henseende anstillede Forsog viste sig

paa det tydeligste, at Phospbor forholder sig aldeles paa samme Maade. Thi for-

binder man en reenskrabet Phospborstang ved den ene Ende med en Strim-

mel af Guld, saaledes at denne staaer forresten omtrent 3 Linier fra Stan-

gen, og man derpaa henstiller begge i en Oplosning af salpetersyret Solv-

ilte, saa sætter sig Solv ikke blot paa Phosphoret, men temmelig snart er

ogsaa Guldet overtrukket med et Lag af Sdlv j og hensætter man Phosphor

paa lignende Maade forbundet med Platin, i en Oplosning af svovelsyret

Kobberilte, saa faaer man snart ikke blot Phosphoret, men ogsaa Platinet

aldeles overtrukket med Kobber. Saavel paa Guldet som paa Platinet sæt-

ter Metallet sig saa fast, at det kun vanskeligt kan afskrabes.

Dette indbod da til nærmere Undersogelse over Phosphorets Lede-

evne for de electriske Kræfter i andre Tilfælde. Adskillige Forsog desan-

gaaende, foretoges blandt andet ved Hjelp af en særdeles flintangivende elec-

troraagnetisk Multiplicator , men hidtil viste sig intet tydeligt Tegn paa

Ledeevne,

Det udskildte Solv, eller Kobber er, hvad enten Phosphoret virker

ene, "eller i den anforte Forbindelse, fuldkomment reent, naar undtages

et yderst tyndt Lag, nærmest Phosphoret, som synes at indeholde lidt

Phosphor. .

Prof. Zeisé har desuden anstillet nogle Fors5g med forskjellige an-

dre Vædsker (blandt andet alkaliske) og Phosphor ene, samt over det Phos-

phorilte, som dannes under forskjellige Omstændigheder ved Reductionenj

og haaber snart at kuime meddele det nærmere herom (hvilket ikke godt

taaler et Udtog) i en udforlig Afhandling. i

Etatsraad Orsted, Ridder af Dannebr. og Dannebrogsm. har forelagt

Selskabet nogle Uudersdgelser over Legemernes indvortes Natur, især med.

Hensyn paa Striden mellem det atomistiske og dynamiske System j men da

han agter at fortsætte dette Arbeide, onsker han indtil videre ikke at
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meddele noget Udtog heraf, da dette vanskeligt vilde give nogen klar Fo-

restilling om Sagen.

Samme har ogsaa begyndt en ny Række af electromagnetiske For-

sog, der have til Hensigt at udfinde, hvorvidt man med Fordeel kunde

anvende galvaniske Redskaber til at frembringe meget stærke Magneter.

Vel har han i den fremskridende Riekke af sine Forsbg fundet Midler til

at magnetisere storre og storre Stykker Staal ; men endnu har han ikke

bragt disse Forsog til den Hoide , han tilsigter. Blandt de mærkelige Er-

faringer , hvorpaa han er stodt, er at en Boile af blodt Jern , beviklet med

overspundet Kobbertraad, og gjort magnetisk ved et stærkt galvanisk Appa-

rat, fastholdt, efter at det var bragt ud af den galvaniske Kjæde, endnu

med stor Kraft et Stykke Jern, et saakaldet Anker, der havde forenet dens

Ender ; men neppe havde den været skilt -^ Secund derfra , saa var kun et

ringe Spor af Tiltrækning tilbage. En Jernboile, der havde baaren 7 Pund

Jern ved sit Anker, medens den var i Kjæden, bar endnu 2 Pund, efter

at den var ude deraf; men ikke engang det lette Jernanker, saasnart det

havde været ude af Beroring, endog kun i den korteste Tid, hvori Adskil-

lelse og Gjehberoring lod sig tilveiebringe. Med disse Forsog forbandt

han ogsaa nogle Forsog over Metaltraades Glodning ved galvanisk Virkning.

Det synes al disse at folge, at en, blot af en Zinkplade, en Kobberplade

og en fortyndet Syre bestaaende galvanisk Kjæde, medens den er i sin

storste Virksomhed , lettere bringer en bed?reledende end en slettereledende

Metaltraad i Glodning, tvertimod det der finder Sted ved mere sammen-

satte galvaniske Kjæder. Sagen fordrer endnu mange sammenlignende For-

sog, for man tor deraf udlede de vigtige Resultater, der synes at frembyde

sig. 6. som ved andre Forretninger har været hindret fra disse Arbeiders

Fortsættelse, haaber snart igjen at kunne forfolge dem.

Hr. Etatsi-aad Lehmann, Conimitteret i det KgL Generaltoldkammer-

og Commercecollegium , havde gjort Selskabet opmærksom paa en Steen-

masse af nyere Dannelse, som er bleven funden i Helsingoers Plavn, og

tilstillet Selskabet Prover deraf. Til at undersøge denne Gjenstand ud-

nævnte Selskabet en Commission, bestaaende af Professorerne Reinhardt,

Zeise og Forchhammer. Denne Commission aflagde Selskabet en Beretning,

hvori den gav en Beskrivelse over de indsendte Brudstykker, deres Blan-

dingsdele-og disses indbyrdes Forbindelse, meddeelte en chemisk Analyse

af Bindingsmiddelet, sammenlignede Gjenstanden med beslægtede, efter-
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sporede deres sandsynlige Oprindelse, og sogte af alt dette at uddrage

Resultater.

Stenen er en Breccia, hvori Delene ere af meget ulige Slorrelse og

BeskafFenLed, blandede uden Orden, men paa det fasteste forbundne. Som
Exempel paa Blandingsdele af betydelig Storrelse, kan anldres eii halv

Muursteen, som deri fandtes'. En betydelig Deel af dens Masse er liint

Sand. I Stykkernes ludre bemærkedes hverken Schichtning, eller an-

den regelret Anordning, derimod fandtes der af 4 Stykker 2, der syntes

at have to naturlige paralelle Begrændsningsflader, hvor Blandingsdelene

fandtes fri for Bindingsmiddeiet, og saaledes fremstillede Lagets Mægtig-

hed, paa det Sted, hvor de vare tagne, og ifolge hvoraf, denne maatte være

3 til 4 Tonimei:. Bindingsmiddelets ulige Fordeling i Stenen, og den Om-
stændighed, at det ingenlunde fandtes hyppigere uær ved Lagets naturlige

Overflade, gjor det sandsyuligt, at den chemiske Virkning, der har frem-

bragt Delenes Forbindelse, har fundet alle Stenens faste Materialier paa

Stedet', og at Bindingsmiddelet ikke er trængt ind fra Omgivelsen.

Blandingsdelene vare af tredobbelt Beskaffenhed; de vare enten

Naturproducter af Mineralriget, Naturproducter af de organiske Riger eller

Kuiistproducter.

1) Stenene som findes i denne Breccia ere alle meer eller mindx'e

rullede og have paa deres Overflade lidt mechanisk Forandring.

Der blev fundet Granit, saavel den, som saa hyppigen findes,

med megen rodlig fiinkornet Feldspat, som ogsaa en Varietet,

der er gronlig og talkagtig; videre storbladet Feldspat, kornet

splintret Ouergangssandsteen , mange Flintestene, saavel af den

sorte som graae Varietet, og endelig Sandkorn af alle Storrelses-

grader. De feldspatagtige Steensorter vare aldeles ikke forvit-

trede, eller paa nogen Maade angrebne, saaledes som er Tilfæl-

det, naar Phosphorsyre kan indvirke paa den.

2) Af organiske Levninger findes: sonderbrudte, noget calcinerede

og ubestemmelige Beenstjkker aj Pattedyr ; Skaller af den al-

mindeliga Musling ^Myillus edulis) saavel i Brudstykker og en-

kelte Skaller, som parviis, i det sidste Tilfælde fandtes deres

Huulning udfyldt. Den brune Epidermis er endnu uforstyrret

i mange af dem. Træets Substants har lidt en mærkelig Foran-

dring; det er blevet brunt og blodt, men har fiddkommen ved-

(4>
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Ugelioldt Træetexturen , og ligner meget Brunkul formationens

hitumindse Trjee. Men paa de fleste Stedei* er Træet aldeles

forsvundet, og kun dets Indtryk i Breccien er blevet tilhage.

I dette Tilfælde . findes et brunt Pulver , som efter Professor

Forchhammers Iagttagelse er Jerntveilte
;

paa saadanne Steder

findes sjeldne smaa Pletter af blaat phospliorsuurt Jern. Under

lignende Forhold forekommer den samme blaae Jernforbindelse

ogsaa i Torvemoser, hvor den især findes i Træstumper,

3) Kunstprodueter; den stdrste Deel heraf, efter Massen, er Muur-

steensbrudstykker, som forekomme af meget forskjellig Stør-

relse. De ei-e af andre Dimensioner end de nu brugelige ; Basis

paa den ene, som man kunde maale, er et Qvadrat af 3^ Tom-

me paa hver Side, med en ubestemmelig Hoide. Massen er rod.

Paafaldende er det at næsten alle Muurstenene ere overbrændte

og emaillerede, hvorved det bliver sandsynligt, at de ere Lev-

ninger fra en Ildebrand; desforuden forekommer der virkelige

Slagger. Knappeuaale af Messing ere meget hyppige og ad-

spredte allevegne i Massen, især ere 2de Stykker overlæssede

dermed. De ere ikke angrebne og have spundne Hoveder.

Endvidere har man seet 2 smaae ubestemmelige Messingplader,

og Aftrykket af en Malle, (glasstykker forekomme meget hyp-

pigen, med de Forandringer, som Glasset lider, naar det længe

har været udsat for Fugtigheden. Potasken er oplost og Kie-

seljorden danner et Overtræk paa det uforandrede Glas. Com-

mitteen fandt ogsaa deri en lille Kobbermynt, paa hvis ene Side

staaer Zeelandia, altsaa sandsynligviis af hollandsk Oprindelse.

Da Hr. Etatsraad Lehmann liar modtaget 2 Mynter fra Chr. IV.

Tid, tilligemed Stenene, saa er hiin Mynt en Bekræftelse paa at også« disse

have siddet i den faste Steen , som Arbeiderne have sagt. Myntens Kob-

ber er tildeels forvandlet til Svovlkobber. Metallisk Jern mangler aldeles

imellem Kunstproducterne. Det maa endnu tilsidst anfores, at smaa tynde

Plader af gedigent Kobber snoe ,sig paa forskjellige Steder omkring Brec-

ciens stdrre Blandingsdele, fuldkommen saaledes som det pladeformige ge-

digne Kobber findes i ældre Danninger. Det er- sandsynligt, at dette Me-

tal har været oplost og igjen er blevet galvanisk udskildt.

Professorerne 2?eise og Forchhammer have, hver for sig, analyseret Ste-
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ncn. "Deres Undersøgelser stemme fuldkomment ovcreens i Hovedsagen

;

lu'orioiod Afvigelserne ikkun ere fremkomne derved, at de sasrskildt sogte

efter forskjellige, men mindre vigtige Bestanddele, saaledes at Analyserne

udfylde hinanden. De hnve Begge fundet at Houedbindemiddelet er en

Forbindelse af Jernforilte med Jerntveilte og nogen Kulsyre, at Kalken io-

rekomraer i meget forskjellige Mængder, og maaskee blot hidrorer fra Skal-

lerne; at derimod Pbosiihorsyren aldeles mangler i Bindemiddelet selv. Ved
at behandle den jernrige Masse med Saltsyre tilbageblive hine Sandkorn i

betydrlig Mængde. Bindemiddelet indeholdt efter Prof. Zei&e ingen i Syre

oploselig Leerjord, og heller ikke indeholdende blaagronne Pletter noget

Kobber, som man efter Mængden af Knappenaalene skulde have ventet.

Derimod fandt Prof. Forchhammer temmelig meget Manganilte i Bindemid-

delet, ligesom han ogsaa formoder, at Jerniltet tildeels er chemisk forbundet

med Kieseljorden, thi naar den med Syrebehandlede Breccie koges med kulsurt

Kali saa oploses Kieseljordj Jernkies forekommer ofte paa enkelte Steder

udskilt.

Flere Sandsteen- og Brecciedanninger fra den Jordperiode , i hvilken

vi leve, ere velbekjendte; de foregaae saavel i Ferskvand som i Soevand.

Den bekjendteste Ferskvandsdannelse af dette Slags er Myrmalmen, med
dens Breccier og Sandstene. Da den Mening havde været yttret, at den

her omhandlede Breccie kunde henhore til denne Classe, blev dette taget i

Overveielse.

Ligesom Myrmalmen paa mange Steder udgjor et meget grovkornet

Conglomcrat af rullede Steen , saaledes finder et lignende Forhold Sted i

denne Breccie. Jern er Hovedbindemiddel i Myrmalmens Breccie, og det

samme Metal forener Blandingsdelene i Helsingoers Breccie. Myrmaluien

antages med Rette at være dannet i vor Tid, hvilket ligeledes er afgjort

med den anden Danning. Endelig have Begges Lag, som det synes, sammo

Tykkelse.

Men foruden det, at man hidindtil aldeles ikke kjender nogen Myr-

malm, fremkommen i Soevandet, ligger den storste Forskjel deri, at den

chemiske Analyse betegner Myrmalmen som et overbasisk phosphorsuurt

Jerntveilte-Hydrat, medens Bindemiddelet i Breccien fra Helsingoers Havn

er Jernforilte, forbunden med Jerntveilte og Kulsyre, men uden Phosphor-

syre. Den ubetydelige Mængde phosphorsuurt Jern, som forekommer her,

horer ikke med til Bindemiddelet. Hvor stor derfor den udvortes Lighed



' xxvin

kan være imellem enkelte Stykker af begge Dannelser, saa kan man dog

ingenlunde antage at denne Breccie kan Lenregnes til Myrmalraen,

Det er bckjendt, at der paa flere Steder ved Middelhavets Kyster og

omkring de karaibiske Oer danne^s en Sandsteen, hvis Bindemiddel er kidsitur

Kalk, hyppigen saa stærkt fremherskende, at det næsten er Kalksteen.

Den har i de Egne, hvor den findes, en betydelig Indflydelse paa Kyster-

nes Form. Sandstenen og Breccierne ved de ciliciske Kyster, skylde,

ifolge Beaujort, sit Bindemiddel til Floderne, ved hvis Mundinger de fin-

des, men forskjellig herfra er Forholdet ved de sicilianske Kyster, hvis

nyere Sandsteen-Dannelse især kjendes af Spalanzanis Undersogelser. Det

er Soekystens Sand, som ved Kalk afsat af Soevandet bliver bunden

, til saa fast en Steenart, at den bruges til Mollestene, Der fremkom-

mer saavel Sandsteen, som fine og grove Breccier , og de indeslutte

' Kunstproducter saasom Mynter, ja man finder deri menneskelige Skeletter.

Den regenereres meget hurtigen, og man regner, at efter 10-12 Aar har

den nydannede Steen allerede en temmelig Grad af Fasthed. Den afsætter

sig i Schichter, og er meget udbredt ved disse Kj^ster; Spalanzani yttrer

endog den Formodning , at den efter Aarhundreder vil gjore Sicilien land-

fast med Kalabrien j thi i 30 Aar har Pynten Peloro faaet en Tilvæxt af

300 Skiådt ind iuiod Sundet,

Medens Kunstproducternes Forekomst giver den sicilianske Breccie

en interessant Analogie med dtm helsingorske, saa er dog alligevel Forskjel-

lighederne meget betydelige. Jernilterne ere Hovedbindemiddelet ved vor

Breccie, imedens knlsuur Kalk spiller samme Rolle ved den sicilianske; og

vilde man endogsaa betragte her det kulsure Jern, som geognostisk Repræ-

sentant for den kulsure Kalk, hvilket hyppigen virkeligt er Tilfældet, saa

kan man paa ingen Maade betragte Jerntveiltet som saadan. Den sicilian-

ske Breccie er en udbredt Dannelse, der maa have en ligesaa udbredt Aar-
sag , men vor Breccie er yderst local , og maa have havt en ligesaa ind-

skrænket Aarsag, som desuden synes at have ophdrt at virke, hvorimod den
sicilianske skrider frem i en vedblivende Dannelse.

Brecciens Danning lader sig altsaa ikke henfore under nogen af de

bekjendte Formationer.

Muslingskallerne, hvis Analoger findes endnu levende ved samme
Kyster, vidner om, et denne Breccie begyndte at danne sig i den nærvæ-
rende Jordperiode; men de mange Kunstproducter bestemme dens Dannelses
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Tid selv tiljden sildigere Listoriske Tid, og sandsynligviis efter Begyndelsen

af Christian den 4des Regjering. Kunstprodncterne, Muurstenene iberegnet,

udgjore den storste Deel af Brecciens hidindtil bekjendte Bestanddele , som

ikke ved Skibbrud synes at kunne være komne paa et Sted, saa nær ved

Landet. Muurstenene de aile ere overbrændte, og emaillerede cre sand-

synligviis Levninger af en Ildsvaade , hvorfra sikkerJigen ogsaa Slaggerne

have deres Oprindelse. Knappenaalene kunne ikke have været i Ilden;

thi ellers vilde Kobberet og Zinken i Messinget være iltet, hvilket ikke er

Tilfældet. Da der heller ikke findes noget virkeligt Kul, saa kunne Træ-
levningerne heller ikke have været udsat for Ilden. Bindemiddelet er end

videre for en stor Deel Jernforilte , en Jernforhindelse som er yderst sjel-

den i de nyere neptunske Dannelser , og som ikke kunne hidrore fra Soe-

vandet selv, som ikke indeholder Jern, heller ikke fra Flodvand, som ikke

afsætter Jernforilte j det kan endelig ikke hidrore fra jernholdigo Minera-

lier, da-alle Stene i Breccicn ere uangrebne j der bliver altsaa ikkun til-

overs at -antage at det er fremkommen ved en Iltning at metallisk Jern,

skjondt ved Undersogelsen intet saadant er fundet. Det er derfor sand-

synligt, at Brecciens Blandingsdcle, for en stor Deel, have været Feie- og

Gadeskarn, paa hvilkensomhelst Maade sammenbragt i det nærværende Leje

og der blandet med Strandens Sand og Rullestene.

Hvis dette saa faste Bindemiddel er fremkommet ved en Iltning af

metallisk Jern, saa synes deraf at flyde den vigtige praktiske Folge, at

saadanne Sandstene og Breccier, ved Kunsten kunde eftergjoresj og at man

da maatte være i Stand til at binde Stranddæmninger og Moler til en ene-

ste Konglomeratmasse, og derved upaatvivleligen bidrage meget til deres

Styrke.

Man maatte ifolge alt dette antage

:

1) Jernbreccien fra Helsingoer er dannet i den sildigere historiske

Tid og sandsynligviis efter Christian den 4des Tiltrædelse til Re-

gjeringen, men naar den, fra den l'id at regne, har begyndt, og'

hvorlænge den har fortsat sin Dannelse, kan endnu ci bestem-

mes, dog synes den nu at have ophort.

2) Bindemiddelet er Jernforilte forenet æed Jerntveiltr og Kul-

syre, og hidrorer sandsynligviis fra metallisk Jern, som er iJtet

i Sdevandet.
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3) Af Blandingsdelene ere Rullestene og Sand, saaledes som de fin-

des ved vore Kyster, de mindre liyppige, den storste Deel er

Kiiiistproducter, især Muurstene.

4) Brecciens Dannelse er aldeles local , og selv i den Henseende

lioist indskrænket ; den er sandsynligviis betinget ved tilfældige

Omstændigheder, som nu have ophort.

5) Brecciens Sammensætning og Leiringsforhold, saavidt samme er

bekjendt, gjor det sandsynligt, at en Masse af Feie- og Gade-

skarn, paa en eller anden Maade udbragt i Havet, har givet Ho-

vedmaterialet.

Efter at have hort den Beretning, hvis Indhold her omstændeligt

er meddeelt, tiltraadte Selskabet Commissionens Mening, at Sagen fortjente

yderligere Undersogelse paa Stedet.

Saasnart Aarstiden tillod en saadan UndeBsogelse , foretoges den af

Professorerne Reinhardt og Forchhammer ; Professor Zeise var forliindret

fra at reise med.

Det eneste Sted, hvor Breccien nu findes tilgængelig, er uden for

Oresunds Toldkammer, hvor den i et Hjorne, dannet af Bolværket, fore--

kommer i en Længde fra Nord til Syd af 27 Fod og i en Brede fra Ost

til V^est af 10 Fod. Brecciens ovre Flade fandtes ved Stranden 20| Tom-
me under daglig Vand, medens den med dens ostlige Ende er 33| Tomme
under daglig Vand; altsaa har den et svagt Fald imod Ost. Den gaaer indtil

faa Fod optil Bolværket, og bliver afbrudt Ved en Række Pæle, som sand-

synligviis hore til et gammelt Bolværk. Nærved Pælene bliver Breccien

uligeformig i dens Sammenhæng, og sammentrækker sig til tykke, nyrefor-

niige Masser, og paa enkelte Steder mangler Bindemiddelet aldeles, saaledes

at der fandtes Knappenaale Idse i Sandet. Breccien er i dens ydre ostlige

Kant 6 Tommer tyk, og, da den forhen har hvilet paa lost Sand, som
formedelst Opmudringen er flydt ud under samme, saa har den ingen Un-
derstøttelse i dens ostlige Grændse, men svæver saa at sige i Vandet, og

holdes ikkun ved dens Sammenhæng med den indre understottede Deel der-

af. Den ydre Grændses underste Flade fandtes 31^ Tomme fra samme«

nuværende Bund. Massen h .r strakt sig videre ud i Soen, og en Stræk-

ning af 12 til 16 Fod skal ifior i den Retning allerede være afbrækket;

den strækker sig ligeledes læiigere imod Syd, fra det nærværende Finde-

sted
, imellem den gamle Muur og Havnen ; men dette Sted er ved Begyn-



XXXI

dclsen af Havne Anlægget' bleven opfyldt, og nu er intet at see. Det Sted^

hvor Baadsfolkene vidste at Breccien endnu var iagttaget, var 115 Fod fra

det Sted hvor dens sydlige Ende skjultes af det nye Bolværk, hyis Pæle

ikke kunde rammes igjennem den, saa at altsaa den storste Deel aF Brec-

cien er skjult. Op til den gamle Muur, uden for hvilken den storste meii

skjulte Deel af Conglomeratet ligger, laa indtil for 15-20 Åav siden, en

stor Modding, som Soen ved hoie Vande kunde naae, og hvor Drengene,

naar den af Bolgerne var bleven udvasket
,

pleiede at soge Skillemynter.

.

Paa begge Sider af denne Muur havde i den Tid 2 Rendestene deres

Udlob i Soen, hvoraf den ene endnu existerer og ved Skylléregn medforer

store Muurstene. Muurstenene i de gamle Bygninger i Helsingoer fandtes

liig de i Breccien. Kunstproducternes Nærværelse fandtes stadfæstet ved

nye Stykker, som saaes hos flere af Helsingoers Beboere, som f. Ex. Vin- v^-
duesbly, en lille Mynt fra Fr. III.

Ogsaa med Hensyn til Bindemiddelets Oprindelse blev der gjort

Iagttagelser, der stadfæstede Committeens Mening. Herr Cand. med. K/ern

havde nemlig Stykker, hvofi der ganske tydeligcn kunde sees Indtryk af

Som, hvis Jern enten aldeles var forsvundet, eller forvandlet til Jernilte.

I Stykker , som blev optaget i Commiasionens Nærværelse , fandtes samme ,

Forhold} og, imod Tvivlen om Mængden af det i det daglige Liv tabte

Jern var tilstrækkelig i Forhold til Knappeuaalene at danne Bindemidlet i

Breccien, oplystes det, at en Ankersmed, der boede i Nærheden, pleiede af

kaste Slakker og Hammerskjæl paa den anforte Modding, og har naturligviis

derved foroget Jernets Mængde.

Ved at optage nogle gamle Pæle, der havde staaet i omtrent 60 Aar,

i den gamle Havn, over 1000 Skridt fra det Sted hvor Conglomeratet nu

findes, vare Jernsko^ne, hvormed de vare beslagne, omgivne med en Here

Tommer tyk Skorpe, af en lignende Breccie, hvis Bindemiddel gandske

tydelig hidrorte fra metallisk Jern. De i den forste Rapport anforte Sæt-

ninger bleve saaledes bekræftede, nemlig:

1) Breccien fra Helsingoer er aldeles local. • -,

2) Dens Bindemiddel hidrdrer fra metallisk Jern, hvis Iltning sik-

kert er befordret ved Knappenaa lenes Beroring.

3) Dens Hovedmasse hidrorer fia Feieskarn, hvis lette Dele ere

udvadskede af Soen.
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Den philosophisle Classe,

Professor 6VZ>ie/-/4 liar forelagt Selskabet en Afhandling om den intel-

Icotuelle Anskuelse. Forfatteren sogte forst at vise, at der gives en lige-

saa umiddelbar, bestemt og klar Vaerbliven ved Forstanden, som den er,

der finder Sted i den fuldkomne Sandsuing; han provede dernæst, hvorvidt

hiin ligesaafuldt kunde kaldes en Anskuen , som der nævnes en Sandsean-

skuelse, hvorved Begrebet Anskuelse overhovedet blev taget i nærmere

Overveielse. Forfatteren gik herunder især den Indvending imode, at der

ofte maae erkjendes at ligge skjulte Slutninger til Grund for den umid-

delbare Opfatten og Erkjenden ved Forstandens Oie, i det han bemærkede,

at naar heraf skulde hentes en Indvending imod Antagelsen af en intellec-

tuel Anskuen, maatte man ogsaa kunne nægte Sandseanskuelsen Navn af

Anskuelse, siden ogsaa i denne skjulte Slutninger indtræde. Forfatteren

gjennemgik Hovedarterne af den intellectuelle Anskuelse, hvilke han fandt

at være fire, blandt hvilke een dog snarere var at kalde den ideelle Phar^-

tasie Anskuelse, end egentlig intellectuel Anskuelse, i bogstavelig Forstand.

Tillige undersogte Forfatteren, om og hvorvidt den i Selvbevidstheden liggende

Selvanskuen kunde tilfoies som femte Art. Med nogle Bemærkninger, be-

træflende en Art af Skueu, man kunde kalde den mystiske , endtes Af-

handlingen.

Den historiske Classe,

Biskop Munter fremlagde en Afhandling om: Malerier paa Faser

o^ om andre Kunstpcerker, som Joresiille Memnons Historie; i hvilken han

havde samlet alle Efterretninger hos de gamle Forfattere om Konstværker

angaaende de græske Myther om denne Heros, som kom Trojanerne til

Hjelp, og faldt for Achills Haand; samt alle Konstværker, baade Malerier

paa antike græske og italienske Vaser, og enkelte Marmore, paa hvilke

Dele af hans Historie findes forestillede; saasom: Ij Hans Tog til Troja.

2) Hans Tvekamp med Nestor« Son Antilochos, hvilken han fælder. 3) Han«

Tvekamp med Achill, som dræber ham, og paa et Par Vaser tillige Afvei-

niugen af begge disse Heroers Skiebne i Jupiters Vægtskaal , hvilken ogsaa

sees indgravet i en etrurisk Patera. 4j Hans Liigs Bortforelse fra Troja

til hans Residents Suaa, i hans Moders , Morgenrodens , Arme.
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Emnet til alle disse Konstforestillinger har en af de cykliske Digtere,

Arktinos fra Milet^ givet; hans Digt Aelhiopis ^ som for endeel handlede

om denne Memnon, Aethiopernes Konge; hvis Indhold vi kiende af Procli,

for ikke mange Aar siden i Venedig fundne Chrestomathie, og som uden-

tvivl Quintus Smyrnæus har brugt i hans Paralipomena Homeri, af hvilke

ile mærkeligste, herhen horende Steder, tilligemed andre Citater af gamle

Digtere ere blevne anforte efter Herr Professor Meislings Forfatteren med-
deelte metriske Oversættelse. Men Anledningen til at skrive denne Af-

handling, som i Trykken vil blive prydet med tre Kobbertavler, som fore-

stille de vigtigste endnu existerende herhidhorende Konstværker, gav en

meget skjon græsk eller. italisk Vase af hoi Alderdom, som det synes fem

til sex Aarhundreder for vor Tidsregning, i H. K. H. Prinds Christian

Frederiks Vasesamling. Paa denne forestilles Memnon paa Toget til Troja

til Hest, med tvende Folgesvende til Fods i Samtale med ham, af hvilke

den ene bærer hans Spyd, den anden hans Sværd; begge disse Vaser vare,

ligesom alle fra den heroiske Tidsalder, af Kobber, og bleve endnu i andet

Aarhundrede efter C. F., under Antoninerne, bevarede og foreviste i Æsku-
lapi Tempel i Nicomedia.

Biskop P. E. Muller, R. af D. og D. M., har forelagt Selskabet en Fortsæt-

telse af sine critiske Bemærkninger over Saxo, der gik fra den tiende til den

fiorteude Bog. Han sammenlignede deri Saxos Efterretninger med de an-

dre gamle Forfatteres, og sogte saavel ved denne Sammenligning, som ved

indvortes Grunde at bestemme, hvad Grad af Troværdighed de besad. Da
en saadan Undersogelse bestaaer i en Række af enkelte Bemærkninger, er

det kun nogle Exempler og nogle Resultater her kunne meddeles. Ved

Saxos tiende Bog bemærkede Forf., at Saxo hverken havde benyttet Islæn-

dernes Sagaer, eller Adam af Bremen, eller Dudo , eller engelske Forfat-

tere, eller tydske Annaler, men blot danske Traditioner. Angaaende det

omtvistede Sted hos Adam af Bremen ^hist. eccles. Uh. % cap. 18 p. 55

ed. Mad.) om de haraldinske Love, soger han at vise, at derved menes det

samme, som Saxo tilskriver Poppos Jertegn, nemlig Jernbyrdens Indfdrelse

ved Rettergang, og han godtgjor, at ved Christendommen var Jernbyrd

bleven indfort i Norden og Holmgang derimod afskaffet. Spend Tpeskjegs

Historie, der deler sig i to Dele, hans Uheld som Hedning og hans Held

som Kristen, fremviser i de danske Oldsager det ældste Exempel paa, hvor-

ledes man har villet vilkaarligen ordne Begivenhederne efter visse Ideer

(5J
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Det forste Spor til at Saxo liar benyttet noget skriftligt, er det han anforer

af Knuds Gaardsret.

I Bemærkningerne til den ellevte Bog oplyeer Forf., hvad der for-

anledigede, at Spend Estrit?isens Sonner fulgte IRegjeringen efter hinanden^

hvilke de Love vare hvorved den uduelige Harald Hein gjorde sit Minde

saa elsket, og hvori det Særegne i Knud den Helliges Lovgivning bestod,

lian viser, at Forræderen Blak, er rimeligviis deu samme som Eyvind Stejra

eller Pigro.

I Undersogelserne over Erih Eiegods Regjering, i tolvte Bog, vises

Beskaffenheden af det forste Tog mod Vendernej som blev foretaget ved

hans Tiltrædelse til Regieringen, og at Kongen selv ikke har taget Deel deri.

Forf. soger at oplyse hvad der gav Anledning til Kongens Pillegrimsreise.

I den trettende Bog, der indeholder Kong Nielses ni og tyve Aars

Regiering, mærker man at Saxo nærmer sig sin egen Tidj hans Fortælling

bliver mere sammenhængende og omstændelig. Forf. opholder sig derfor

ikke i denne Bog, som i de foregaaende, ved hvert enkelt Træk, men ikkun

ved det, hvori der forekommer noget afvigende fra de andre Skribenter.

Prof. Dr. J. Moller R. af Dbr. har forelæst nogle Afsnit af Kong
Christian den Sjettes Historie; råen disse Afhandlinger ville ikke bJive

optagne i Selskabets Skrifter, efterdi de udgiore Bestanddele af et storre

Værk, som Forfatteren, ved Adgang til de offentlige Archiver, har seet sig

istand til at udarbeide. Da Christian VI. fordrede, at alle Sager skulde

ei blot mundtligen refereres, men skriftligen forelægges ham, og da han

selv har opsat sine Resolutioner i de vigtigere Anliggender, og endelig hele

sin Regjering igjennem daglig skrevet Breve til sine Collegier og hoie Em-
bedsmænd , seer hans Historieskriver sig forsynet med en sjelden fuld-

stændig Materialsamling , af hvis Benyttelse det vil fremgaae, at Christian

VI. ei alene var saare arbeidsom og samvittighedsfuld i sine Regentpligters

Opfyldelse; men ogsaa i Almindelighed heldig, saavel i Valget af sine Mi-
nistre og ovrige Embedsmænd, som i sine egne Beslutninger; thi det er

vist, at denne Konge regjerede selp , og undertiden endog ved de vigtigste

Leiligheder gjorde sin Mening gjældende, tvertimod sine Ministres Raad.

Dette var f. Ex. Tilfældet med de hidindtil saa urigtigen bedomte For-
handlinger og Anordninger om Værnepligten. Man har bebreidet denne
Konge og hans Ministre, at de afskaffede Frederik IVdes Landmilice og at

de paa ny indfort© Vornedskabet j det forste Factum er sandt, men det sidste
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aldeles falskt* og aldrig Lar en Forholdsregel været mere populær end

Landniiliceiis Afskaffelse. Dens Navn var saa forliadt i Laudet, at Kong

Christian VI-, som meget yndede denne Indretning og som kun onskede at

faae den paa ny indfort, — hvilket Ministrene modsatte sig — selv foreslog

at gjeuindfdre den under et andet Navn. Man har forklaret den nye Ind-

retning af aristokratisksindede Ministres egennyttige Bestræbelser, for at

hinde Bonderne til deres Godser; men skjondt dette Onde rigtig nok blev

Folgen af den nye Lovgivning — der dog forst naaede sin skadelige Stræng-

hed og Conseqvents under Frederik V. — fremgaaer det dog af Ministre-

nes Ei-klæringer, at de vare Bondefrihedens Talsmænd ; og den danske Bonde

vilde aldrig mere være bleven slavebunden, dersom man stedse havde fulgt

her Rosenhrands's og Ludpig Plesz's oplyste og vise llaad. Et andet

Exempel paa Kongens selvstændige Villie, er Confessionarius Frauens Af-

skedigelse og Bortviisning uden Lov og Dom, fordi Kongen troede i hans

Prædikener at have opdaget personlige Stiklerier. Hele Statsraadets Forbon

kunde ikke redde ham. Men ligesom man i disse Tilfælde beklager, at

Kongen tillagde sin egen Villie for megen Vægt, saaledes sees han ved an-

dre Leiligheder, snart paa egen Haand at træffe det rette, snart at beslutte

det i Forening med sine Ministre. Af disse fortjene, foruden de to Oven-

nævnte, Carl Adolph Plesz^ Johan Ludvig Holstein^ GreV Frederik Dan-

neskjold og Grev Schulin stedse at erindres som særdeles indsigtsfulde, fæ-

drenelandsksindede og redelige Mænd. Forfatteren har forgjæves sogt i

hele Europa om sex Ministre i eet Cabinet, eller i een Konges Regjering,

som kunde sammenlignes med disse. Den iblandt dem, som med den storste

Myndighed forestod sit Departement, var Grev Danneskjold, som Stor-Inten-

dant over So-Etaten; og da Danneskjold var ligesaa uegennyttig og sag-

kyndig som han var myndig og kraftfuld, vilde en svag Konge letteli-

have ladet sig imponere af en saa sjelden Cliarakteer. Men det gjorde

Christian VI. ikke. I den bekjeqdte Strid imellem Danneskjold og Com-

mandeur-Capitain Benstrup^ holdt Kongen, efterat næsten alle Commissarier

havde erklæret sig for Danneskjold, selv et nyt Forhor paa Rosenborg

Slot, og sorgede med kongelig Upartiskhed for, at de faa Officerer, som

vidnede til Fordeel for Benstrup , navnligen den beromte Frederik Liltken,

kom til Orde, og fik Lov til, uagtet Grevens idelige Afbrud, at tale ud.

Til hvilken Anseelse den danske Flaade hævedes under denne Konge,

især ved Grev Danneskjblds magelose Fortjenester, vd^n ogsaa formedelst

(5*)
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Kongens Omsorg og personlige Deeltagelse, er noksom bekjendtj men det

er mindre erkjendt, at Kongen omfattede Land-Etaten, ja alle Administra-

tionsgrene med samme overskuende Blik. Til een eneste General, Over-

krigssecretair Numsen, haves henved 100 Breve endnu oi^bevarede. Kon-

gen lod sig forelægge Cadetternes og de unge Officerers Tegninger og ov-

rige Arbeider. De Talentfulde bleve trukne frem og kom til at reise

udenlands, just ligesom i vore Dage. At Frederik Ludpig Norden f. Ex.

blev ei blot en udmærket Soofficeer, men tillige en fortrinlig Kunstner og

at han kom til at foretage en af de vigtigste Reiser i det 18de Aarhuu-

drede, skyldes Kongens Opmuntringer og Understottelse. Overhovedet havde

Christian \1., uden at have faaet en lærd Opdragelse, megen Interesse for

Kunster og Videnskaber. Begge Fag fremblomstrede ogsaa under hans

korte Regjering saa kraftigen, at kun den nyeste Tid i Danmarks Historie

fremviser Mage dertil. Man har klaget over Naturvidenskabernes og Poe-

siéns Forsommelse under ham ; og til den Ende fremstillet Kjendsgjernin-

gerne i et falsk Lys. Det maa undskyldes , at Historieskriveren maaskee

ikke kunde vide, hvad der sees af udgivne Breve, at Kongen gjoide sig

Umage for at hverve for Fædrenelandet den store Boerhave ^ o'g da hau

ei kunde faae ham herind, i det mindste sendte ham lærvillige Danske til

Disciple ; men det burde ikke undgaaet Nogens Opmærksomhed, at ligesom

vort hele lærde Væsen fik en ny Organisation og ("navnligen ved Iver Ro^

henhrands og Hans Gram) den storste Forbedring, der siden Reformationen

var bleven det til Deel, saaledes er Christian VI. Skaber af den videnska-

belige Cliirurgie i Danmark (han udnævnte en General-Directcur for Chi-

rurgien, og sorgede for at Medici og Chirurgi bleve lige rundelig forsynede

med Cadavera og andre Fornodenheder^. Han oprettede tillige Sundheds-

collegiet og satte Grændser for det herskende Qvaksalverie. Tillige fik

vort — man kan med Rette sige af Kongen selv stiftede — Videnskabers-

selskab én Classe for Naturvidenskaberne, hvis Arbeider ei kunde gaaet

saaledes i det store, naar ikke Kongen saa gavmildt havde udstyret denne

sin Yndlingsstiftelse. I mange Aar gik de extraordinaire Indkomster, som
Kongen havde, til Videnskabernes Societet, ligesom han ogsaa igjcnnem Grev
JHolslein og Gram lod sig flittigen underrette om dets Arbeider og frem-

skyndede disse. Han læste gjerne Dansk (skjondt han helst talede og skrev

Tydsk, fordi han var opdragen i dette Sprog) og da der var Tvivl, om
Selskabets Skrifter skulde udgives enten paa Latin eller Dansk, seirede
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det sidste, fordi Kongen haabed© deri at faae et Middel mere til Foliets

Oplysning,

Dette vigtige Formaal svævede ham stedse for Oie. Han var den

forste danske Konge, som udtalte det Princip, at der skulde være Skoler

over hele Landet, og at hvert Sogn skulde have i det mindste een Almue-
skole, hvilket store Maal han ogsaa i faa Aar opnaaede, deels ved selv at

\iyg5^Q Landsbyskoler (efter sin Faders Exempel) deels ved at holde Pro-
prietærerne dertil. Ogsaa Kjobstedskolerne og de lærde Skoler modtoge
store Forbedringer; de sidste bleve reducerede til et passende Antal, m^n
alle deres Fonds skaanede og hensigtsmæssigen anvendte. Endelig anlagde

han ogsaa en Skole i Kjobenhavn for de skjonne Kunster, hvilken under
hans Son udvidedes til et Academie.

Ved Klagen over Poesiens Forfald er saameget sandt, at ^en dra-

matiske Digtekunst tabte sin kraftigste Spore ved Theatrels Tillukning;

men derved maa dog erindres, at dette ikke skede strax, og at Holberg,

allerede 1726 havde besluttet at nedlægge sin poetiske Pen og arbeide i

andre Fag. Dette skede dog lykkeligviis ikke; og da han vovede under

denne Konges Regjering at skrive saavel Niels Klim som Bon Ranudo,

vederfores ham derfor ei mindste Ulempe. Alligevel er det vist, at det

pietistiske Partie kjæmpede ivrigt for at faae Niels Klim confiskeret; at

dette ikke skede, maa da tilskrives Kongens Retviished. Foruden Holberg

blomstrede flere Digtere den Gang, saasom den vittige Falster y og den

dybtfolende Brorson. Begge vare personligen yndede af Kongen, og bleve

af ham belonnede, udtrykkeligen for deres poetiske Værker.

Christian VL var, som bekjendt, en from Konge; og hans Fromhed

fremtraadte som streng luthersk; men han var hverken Pietist eller Hern-

huter. Han har endog meget alvorligen modsat sig begge disse Sekter.

Vel yndede han adskillige Pietister; men disse vare da tillige agtvær-

dige Mænd. Ved at vælge Geistlige, saae han ligesaa meget paa Lærdom

som paa Gudsfrygt. Hvor disse Egenskaber fandtes, der viste han

endog Yndest for de meest liberale Theologer, saasom Mosheim og Je-

rusalem, hvilke begge af ham bleve hid indkaldte; men begge afsloge Ind-

bydelsen. Ogsaa den horomte Ranibach gjorde han sig Umage for at faae;

o«T med Wiirtembergeren Reusz lykkedes det. Denne brave Theolog fandt

ogsaa hans Beskyttelse imod Biskop PVorms og Præsten Mossins Forfol-

celse for Socianisme. Bog-Censuren bestod uuder denne Konge {p^ længe
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efter), men den Instrnx som blev given Censorerne , aander Retfærdiglied

Mildhed og Afsky for Vilkaarlighed , hvilke Egenskaber overhovedet cha-

rakterisere denne Konges mangfoldige og (med Undtagelse af Landbo- og

Værnepligtsagen) saare vise Love.

Kun een Plet maa den sanddru Historiker lade sidde paa denne Re-

gjering, nemlig Klagen over slette Finanzer og hensigtslos Odslen. En sand,

men ei tilstrækkelig Undskyldning er det, at Tiderne vare gunstige, og

Skatterne taalelige.

Professor Kolderup-Rosenvinge har forelagt Selskabet en hidtil ube-

kjendt dansk So'ret , tilligemed nogle Bemærkninger over dens Alder og

Forfatter. Denne Soret er fundet i et Haandskrift, der synes at være fra

Slutningen af det IQde Aarhundrede o^ som bevares i det Hamborgske saa-

kaldte Arcliiv-Bibliothek. Såretten, hvoraf Archivaren Hr. Dr. Lappen-

herg har havt den Godhed at meddele Professoren en Afskrift, har til Ti-

tel: "Danmarkis Watter-Rætth, som almindelige brugis i Danmark" og be-

staaer af 18 Capitler. Disse ere, paa tre nær, oiensynligen tagne af Skib-

måla-Balken i den svenske Stadzlog, som sædvanligen tillægges Kong Chri-

stopher. Det er imidlertid af flere Forandringer, som ere foretagne med

den svenske Lov, klart, at dette Arbeide ikke er nogen Oversættelse, mGix

et eget dansk Lovarbeide, som sandsynligviis tilhorer Kong Hans, hvem

ogsaa baade Stulbæus og Holberg tillægge en Soret, men som hidtil ikke

har været at opdage, uagtet vi vide, at Resen har havt et Haandskrift i sit

Bibliothek xxicå denne Titel. Den Omstændighed, at Kong Hans ogsaa i sin

Statsret har benyttet svenske Kilder, taler især for, at tillægge K. Hans den

nævnte Soret, hvilken Hypothese Professoren nærmere har udviklet tillige-

med de Grunde , som bestemme ham til at antage, at den er givet i Aaret

1508. I Forbindelse hermed er han tillige kommet til at anstille en noiere

Undersøgelse med den Soret, som er trykt i Kong Christian den 3dies

Historie ved Krog H. 433 II', og som ogsaa findes i det ovenfor nævnte

Hamborgske Haandskrift. Han har sogt at godtgjore, at dens Kilder ere

den Sydhollandske og Nordhollandske Soret og at den rimeligviis skyldes

KtJng Christian den Anden, og hverken Christian den Tredie eller Kong
Hans, imellem hvilke Lovgivere Meningerne hidtil have været deelte.

Saavel Kong Hans's Soret, med tilfoiede Ordforklaringer, som de

her omhandlede indledende Bemærkninger, ville blive trykte i Ny Danske

Magazin -6te Bind.
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' * Vor for tidligt hedengangne Thorlacius forelagde, endnu faa Maa-
neder forend siu Dod, Selskabet en Ailiandling om den antike Fortællin«^:

Herkules red Skilleveien. Han antager i denne Afhandling at denne For-
tælling er af reen græsk Oprindelse, at en dramatiseret Forestillin" af

denne Strid imellem Dydens og Lastens Genier har været brugelig ved
Ephebernes Indvielse, og at en saadan har ligget til Grund for Prodikus's

af Socrates benjatede I'ortælling om Herkules paa Skilleveien. Han giver

derpaa en Udsigt over de mange Anvendelser og Bearbeidelser af denne
Digtning, som træffes hos den paafolgende Tids Skribenter, saavel Græske
8om Romerske. Han gaaer derpaa over til at tale om de Kunstværker^ hvor
denne Digtning er benyttet. Blandt de i Oldtiden selv beskrevne Kunstværker,

finder han kun et, kaldet Pinax, som af Socratikeren Cehes beskrives, men
uden Tvivl med stærke Tilsætninger af hans egen sophistiske Opfindelse,

at kunne henfores hertil. Blandt de i nyere Tider opdagede Oldtidsvær-

ker finder han 4, som han troer at kunne hendrage til Gjenstandens Op-
lysning. En af disse findes paa en af de Hamiltonske Vaser af hoi

Ælde, hvor Minerva holder Herkules, der allerede antages at have valgt,

ved Haanden, medens Venus endnu soger at lokke ham ved et Æble eller

en Blomst. Mercur er tilstede for at fore ham. Det andet findes jjaa eu

»kjdn Vase i Hs. Kgl. Hoiheds Prinds Christians Samling. Den
fremstiller, i fire Afdelinger, fire forskjellige Scener, der vise en Yngling,

som indbydes ved Symboler paa blodagtig Fornoielse, vaen afslaaer dem
alle. og i den sidste er væbnet med Sværd og Skjold, og træder den ham
tilbudne Myrthekrands under Fddder. Den tredie er en Paiera i Grev

Gherardeschis Samling i Florenz, paa hvilken atter Herkules forekommer

med Minerva og en qvindelig Figur, der synes at forestille Vellysten. Det

fjerde Oldtidsminde han omhandler, er en Kamee, hvorpaa Herkules fore-

stilles siddende, og for ham staaer Minerva, som rækker ham en Seiers-

krands; ved Siden deraf Venus med Amor. Lignende Forestillinger findes

paa flere Gemmer, men hvis Ægthed enten er uafgjort eller endog mistæn-

kelig , og derfor af Forfatteren forbigikkes. Han slutter meå disse Ord

:

"Saameget synes af Skribenternes Vidnesbyrd, forbunden med Monumen-

"terne , klart , at Mythen om Herkules paa Skilleveien har i den Græske

"Oldtid været brugt, som en i dramatiske Scener udfort Allegorie, ved

"Borns Overgang til Ungdomsalderen, for at lægge dem paa Hjerte Vigtig-

."heden af dette Skridt for deres Fremtids Vel og Tilfredshed.*!
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Ordbogscommissionen

har, ligesom de foregaaende Aar, uafbrudt fortsat sine Arbeider. Den har

fuldendt Revisionen af Ordene under Bogstavet R, og har begyndt paa

dem under S, hvori den er rykket frem til sætter ig]ennem. Ordbogens

5te Deel, indeholdende Bogstaverne P. Q. R. har i dette Tidslob forladt

Pressen.

Den meteorologis'ke Committée,

har besSrget Udgaven af Dr. Neuhere i Apenrade anstillede Iagttagelser,

for et Aar, nemlig fra 1ste Juni 1824 til 1ste Juni 1825. Disse Iagttagel-

ser ere udforte med fortrinlige Instrumenter , og stor Flid og Tidsopoifrel-

se, da der i hvert Dogn er gjort 10 Iagttagelser. Dette Skrift, der er af-

fattet paa Latin, for at være tilgjengeligt for alle Europas Lærde, indehol-

der foruden en kort Fortale af Committéen, en udforlig Beskrivelse over

Instrumenterne og hvad der ellers horer til at uddrage Slutninger af Iagt-

tagelserne. Det benyttede Kunstsprog forklares ligeledes. Efter Iagttagel-

serne folger et Arbeide af Committéens Medlem, Professor Schouw ^ hvori

han omstændeligt udvikler de Slutninger, der lade sig uddrage af disse Iagt-

tagelser.

De Iagttagelser, isom tinder Selskabets Medvirkning udfores, paa for-

kjeilige Steder, f. Ex. i Grenland ved Hr. Capitain Holboll^ i Island ved

Hr. Landphysicus Thorstenson, paa de ves tindiske Oer ved Hr. Doctor Hornbecl;

paa Kysten afGuinea ved Hr. IDr.Trentepokl, i den nordlige Deel af Jydland,

nemlig i Frederikshavn, ved Hr. Kammerraad Juel^ og her i Kjobenhavn

i den botaniske Have, forst ved Hr. Gartner Holbdli og nu ved Hr. Gart-

ner Morchf ere blevne fortsatte; og man kan i Tiden vente deres Resulta-

ter bekjendtgjorte. Ogsaa ved DHr. Dr. Pingel og Dr. Lund har Selska-

bet faaet Iagttagelser for kortere Tidslob anstillede, af den forste i Gron-
land af den eidste i Brasilien. Disse udmærkede Iagttageres Arbeider ville,

uagtet de omfatte en kortere Tid, do^ ved deres Noiagtighed bære Fnigter

for Videnskaben.
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Fra 3 1 Mai 1829 til 3i Mai i83o.

Vort SelskaL Iiar i sidste Modeaar Lavt at beklage Tabet af fem
Medlemmer, hvis forskjellige udmærkede Fortjenester af Videnskab og
Fædreland ville være Enhver i Minde ved Gjensynet af deres Navne.

Hs. Ex. Geheime-Statsminister Ope Mallings Ridder af Eleplianten,

Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, fdrste Medlem af

den Kgl. Direetion for Universitetet og de lærde Skoler.

Hs. Hoiærværdighed Biskop Frederik Munter, Storkors af Dannebro-
gen og Dannebrogsmand, Ordensbiskop o. s. v.

Hr. Etatsraad og Professor Knud Lyne Rahbek, Ridder af Danne-
brogen.

— Etatsraad og VioiessoT Borge Thurlacius , Ridder af Dannebrogen.
— Chronometerniager Urban Jilrgensen, Ridder af Dannebrogen og

Dannebrogsmand.

Til indenlandsk Medlem har Selskabet optaget:

Geheimearchivarius og Professor Finn Magnussen.

Til udenlandske Medlemtiier har det optaget:

Hr. /. M. Pardissus, Professor og Raad ved Cassationsretten i Paris.

— Etatsraad Fuss, Secretair ved det Keiserlige Vid. Academie i

Petersborg.

Den jnaiJiematisle Classe.

En mærkelig Maade at integrere ef givet DilTerential har Laplace

fremsat i sin Mécanique celeste, 10 Bog; idet han, efter den saakaldte Thé-

orie des functions générairices , udvikler den sogte Function i en Række,

hvori Coefficienterne bestemmes ved Integrationen af en Ligning med

endelige DifFerentser. En saadan kan, som Euler allerede har viist,

integreres ved en Kjædebrok, naar den er af anden Orden; og paa denne

Maade har Laplace fundet det sogte Integral under Form af en Kjædebrok.

Denne Methode, der i dette Tilfælde har tjent til at transformere en Func-

tion, hvis mærkeligste Egenskaber for storste Delen gjennera andre Integra-

tionsmethoder vare bekjendte, kan udstrækkes til Functioncr, der ere giv-

ne ved Differentialligninger, og kan hensigtspassende anvendes baade til at

fmde de ubekjendte Integraler af disse, og til at henfore bekjendte Func-

- (6)
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tioner til nye Form, dei* med Hensyn til dens Evaluation kunde bave sær-

egne Fortrin. Det synes derfor ikke uvigtigt, at undersoge den Classe a£

DiiFcrentialligninger, som, ved at henfores til endelige Differentsligninger af

anden Orden , kunne integreres ved Kjædebrok. Denne Undersogelse,

hvori tillige gjores opmærksom paa nogle Integrationer, der paa sædvanlig

Maade kunne lienfores til de saakaldte Qvadraturer og som ad denne Vei

udtrykkes under en meget simpel Form, har Professor >>, Schmidten frem-

lagt for Selskabet,

Ved den af Professor Bessel udforte Beregning over Solaarets rette

Længde skeer nogle Forandringer i de Regler, man har givet, for at an-

vende samme i KalendarograpJuen. Professor Ursin har herover forelagt

Selskabet nogle Betragtninger. Som bekjendt anvende vi det tropiske Sol-

aar, som Bessel har fundet for et Aar, der ligger imellem 1800 4" * ®S

1800 -j- t -j- 1, at være

365,242220013 — t . 0,00000006886
.

'

= 365 Dage b^ 48' 47",8091 — t 0'',00593

Aaret aftager saaledes noget aarligen, eller bliver efter 100 Aars

Forlob omtrent 0",6 kortere. Saaledes have. vi dets Længde bestemt for

folgende Perioder.

Aar O efter Chr Fodsel til . . . . 6M8'58",5

- 500 ••••••«••*. 55,5

- 1000 . . . • • ft ^ . » . . 52,5

- 1500 , . . 49,6

- 2000 . . . . 4 * -^ . . . 46,6

Lægges den sidste til Grund for Kalenderaaret, bor man, som be-

kjendt, forvandle Broken af Dage til en Kjædebrok og saaledes erholde

Partialbroker , der atter ville lede til en passende Intercalation eller Valg

af Skudaar i en vis Periode. Disse ere fundne af Kjædebroken, som For-

fatteren siden har meddeelt i sin Astronomie,

17 8 3

1

7 lOl 5423
'4> 29 > 'E'S > I2^> "SF?* %n i 22390*

Partialbrokerne ere, ligesom Kjædebroken, hvoraf de ere dannede,

noget forskjellige fra dem, andre Astronomer, som have antaget en noget

anden Længde for Solaaret, have angivet. Mærkelig er Broken |§f , der

et saa simpel, at den vel kunde anvendes i Kalenderen og giver en saa

stor Noiagtighed, at vi ikke feile 1 Dag i 9 000 000 Aar.
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Endvidere omtalte lian de forskjeJlige Intercalations-Metliodcr, der

ei'e anvendte, og viste, at Laplacé's Forslag at forbedre den gregorianske

Kalender ved i 4000 Aar endvidere at udelade en Skuddag eller ansætte

Aaret til 365 -ii-iQ Dage ikke vilde være passende til Bessel's Bestemmelse

for Aarets Længde. Tillige gjorde lian opmærksom paa en mærkelig An-
tegnelse som findes hos Lous i hans Theori af Styrraandskunsten 1 Deel

S. 95, hvor der omtales en Intercalations-Methode, som anvendtes efter Be-

faling ai Keiser Ib Arsalm Aar 1079, og som gav Aaret 365 Dage Sh 48'

53", altsaa paa \" nær liig den Besselske Bestemmelse; imidlertid var Ste-

det hos Zo«s ikke ret tydeligt, ligesom det ogsaa var Forfatteren ubekjendt,

hvorfra Lous havde erholdt deijne Underretning.

Den physisJce Classe,

Etatsraad Herholdt, Ridder af Dannebr., har i adskillige Afhandlin-

ger meddeelt Selskabet sine Undersogelser over Snogenes Avling, Udvik-

ling og Fddsel. Til Indledning gjorde han opmærksom paa hvad Naturvi-

denskaben skylder. Kong Christ, IV, Fred. 111 og Christ. V i Henseende

til Læren om Kyllingens Udrugning i Ægget, og til Udryddelsen af adskil-

lige fra Oldtiden af herskende Fordomme om Snogens giftige Egenskaber.

Ole Worm, H, Rosenkranz, Th. Bartholin, Steno, I. G. Becker, H. Jaco-

bæus, H. p. Moinichen og G. Seqer vare de virksomste Lærde under de

derhen horende Forhandlinger.

Efter den Tid betragtes vor almindelige Snog {Coltiher ?iatrix) hvis

characteristiske Mærker Forf. angiver, af alle Videnskabsmænd som et god-

modigt og uskyldigt Dyr, der mangler baade Gifttænder og Giftkjertler.

Om dens Parringstid og Parringsact have vi endnu ingen paalidelig

Vished; ei heller er det afgjort, i hvilken Alder Snogen forste Gang be-

frugtes, eller hvor stort et Antal af Æg, den formaaer at lægge ved hver

Drægtighed. Som Beviis paa Rigtigheden af denne Yttring, sammenholder

Forf. de hidhdrende Steder af Plinli , Lacepedes , Bonnaterres , Tysons,

Bechmanns, Blochs, Mullers, Sept-Fontaines, Papens, G'dtzes og Dondorffs,

RasomopsJcys , Blumenbachs og flere berorate Mænds Skrifter.

Han betragter derpaa Snogeæg efter deres forskjellige Udviklingsgrad

som modne og umodne, og beskriver de modnes Form, Stdrrelse og Vægt.

Han sammenligner Honseægget med Snogeægget, og gjor opmærksom paa,

C6*)



XLIV

at liiint er indhyllet af en skjor Kalkskal, dette derimod af en seig Per-

gamenthinde; saa og at der i Hønseægget findes et Luftkammer, i Sno-

geægget derimod ikke. — Ved egne Forsog har Forf. fundet, at Snogeægget

uddunster, og under Rugningen taber af sin Vægt ligesom Honseægget.

Henlagt i tor middelmaadig varm Luft, indtørres Snogeægget inden kort

Tid, dets Skalhinde bliver da haardere, og mister sin glatte Overflade, men

beholder sin Seighed, Æggehviden forsvinder, Blommen storkner, og Em-
bryet doer. Lægges Snogeægget i reent Vand, saa tiltager det i Størrelse

og Vægt, men alligevel standser Embryets, Udvikling og det doer inden faa

Dages Forlob. Samme Phænomen viser sig, naar man afbryder den cosmi-

ske Indvirkning igjennem Æggets Skalhinde ved at overstrj ge den med

Fernis. En passende Uddunstning og Indsugning gjennem Skalhinden ere

altsaa lige væsentlige Betingelser for Ungens Udvikling i Snogeægget. Ud-
viklingsprocessen er efter Forfatterens Forsog betinget ved en Temperatur

mellem -f- 20 og -j- 6° R. I denne Betingelse, mener han, ligger Grunden

til de Iagttagelser, at vor Snog hverken findes i Grenland, Island, paa

Færoerne eller norden for Helgeland.

Endeligen fordrer ogsaa Snogeæggets Udrugning, at det ligger ufor-

styrret i en feed og fugtig Jord, som bestandig er i en svag vegetabilisk

Gjæring. Vor Snog yngler derfor stærkest i sumpige Egne, og kaster sæd-

vanligt sine Æg i Mistbænke og paa gamle Moddinger. Paa vore jydske

og holsteenske Heder findes ingen Snoge, fordi Jorden der stedse er for

tor, uagtet ellers Temperaturen vilde være passende for Udrugningen af

deres Æg.

Hvilko eiendommclige Virksomheder det er, der befordrer Embryets

Udvikling, medens Ægget ligger indhyllet i en fugtig og gjærende Atmo-
sphære, vover Forfatteren ikke at bestemme — men onsker, at der med
Snogeæg, ligesom er skcet med Honseæg, maa anstilles Rugningsforsog i

uaandbare Luftarter. Forfatteren beklager, at han i Aaret 1829 ikke kom
i Besiddelse af drægtige Snoge- ^' og at han derfor maatte indskrænke sine

Undersøgelser til Æg,, som alt vare lagte. Han aabnede det første den 25
Juli og fandt da i dette ligesom i alle de ovrige, at Embryet alt var saa

udviklet, at det kunde sees med blotte Oine. Jeg begyndte altsaa ,^ siger

han, mine Undersøgelser for sildigt i Sommeren, allerhelst da jeg ikke

kunde komme til Kundskab om, naar de Æg, man Tid efter anden bragde

mig, vare kastede. Han vover derfor ikke at bestemme, naar Embryet



- XLV

allerforst fremtræder som kjendeligt; men heraaher sig især ^aa. Blumenhachf

som fandt synlige Embryoner i Æg af koldblodige Ouipara, naar han skar

ånm ud af deres drægtige Modre.

Fra den 25 Juli af underscjgte Forfatteren daglig nogle Æg, for at

iagttage Udviklingens Fremskridt. Den 26 August saae han den forste

modne Unge krybe frem af Ægget. Hvad han i hele dette Tidsrum af

32 Dage iagttog, angiver han summarisk paa folgende Tabel;

Temperatur
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Bloæmeliindeu havde alt mangfoldige Aarer, og var Leelt udfyldt af en

lialvflydende guul Æggeblomme {yitellus). I selve Blommen fandt Forf.

hverken en Central-Huulhed eller Central-Aarer. Omtrent i Midten mel-

lem begge Æggets Længdepoler laae udvendig paa Blommehinden en

lille cirkelrund, fiin og gjennemsigtig Frugtkapsel {Matrix s, membr, annios)

i hvilken Embryet tilligemed en chrystalklar tynd Vædske {llquor matricis

s. chrsysiallinus) var indesluttet. Denne Vædske, som hidindtil ikke er

chemisk analyseret, udpeges af Forf. som forskjellig fra foromtalte flydende

Æggehvide, og som hdist vigtig for Kimets begyndende Fremspiren. Un-
der Embryets Tilvext viger Blommehinden tilsiden og indad for Frugtcaps-

len, og dannes derved lidt efter lidt Frugtkammeret (jiidulus embryonis')

hvori Capslen med sit Embryo under hele Rugningen har et trygt Leie.

Dette Frugtkammer forstørres efterhaanden i et absolut Forhold til Frugt-

capslens Udvidelse efter Embryets Tilvæxt. I samme Forhold indsuges

Blommen, indtil den mod Rugningens Ende vorder gandske fortæret, og den

modne Unge i sit uforandrede spirale Leie udfylder hele Ægget. Alt fra

Rugningens Begyndelse fandt Forf. , at Kimhindens og Blommehindens

mangfoldige Blodaarer samle sig omkring Frugtkammeret i to særskildte

Stamaarer som danne Navlestrengen, der gjennem Frugtcapslen soger hen

til Ungens Navle. Naar den modne Unge krybsr frem gjennem Skalhin-

den, saa afrives Kimhindens Stamaare og dens fine Aarenet bliver tilbage i

Skalhindens Udhuling j Blommehindens Aarer fodes derimod tilligemed

Fosteret som et lidet rundt Nogle , der ved en Navlestræng af % Tommes

Længde hænger ved dets Bug, Der trænger folgelig mod Rugningens Ende

ingen Overrest af Blommen ind i Fosteret gjennem dets Navle, hvis Be-

dækning slutter stramt omkring Snogen; ei heller har Snogeungen anden

Placenta end sin Æggeblomme og Kimhinden, hiin for dens Næring, og

denne for cosmisk Indvirkning; — en Allantois som Beholdning for Urinj

— en Urachus som leder til Cloaken — og en ductus vitellarius sogte

Forfatteren forgjæves.

Angaaende Snogeungens Fddsel anstiller Forfatteren en omstændelig

Sammenligning mellem Snogens, Honens, Crocodillens og flere Dyrs Æg.

Han soger derved at berigtige ældre Skribenters urigtige Ansyn, og vise,

at Snogeungen, hvis Æggeskal ikke som Honens og Crocodillens er brække-

lig, nodvendigen maa indvendigt fra gjennemskjære sin seige pergamentag-

tige Skalhiude, forend den kan komme ud af Ægget. Han fremviste ad-
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stillige modne Snogeæg, Som Lavde 4 til 5 saadanne skaarne Huller i"]en~

nem Skalbinden. Ofte, tilfoiede lian, liar jeg og mange af mine Venner
seet Ungens Hoved fremstukket i mange Timer gjennem et af disse Hul-
ler, forend den krob frem. Med hvilket organisk Redskab Ungen skjærer

disse Huller, derom er han endnu ikke tilfulde forvisset. Saasnart Un^Teii

har svinget sig ud af Skalhinden lober den muntert omkring, med Navle-
strængen og Blommehindens Aarenogle, som forst falde af ^efter nagl© Ti-
mers Forlob.

Om Embryets primitive Udvikling yttrer Forfatteren sig tvivlsomt,

da han ikke havde Leilighed til at udskjære Æg af drægtige Snoge. Han
fandt ikke i de Æg, han aabnede mellem den 25 Juli og den 5 August at

deres Hjerte pulserede ; dog vover han ikke mod BlumenhacJis Iagttagelse

efter dette negative Beviis, at antage en saa sildig Termin, som en almeen

Regel for Hjertets begyndende centrale Virksomhed. Det hele spæde Em-
bryo havde fra Hovedet af til Halens Spidse Snogens Form, saa at ingen

universel. Metamorphose sildigere finder Sted. ]^ets Navlestræng stod og-,

saa, længe forend man kunde tænke sig en contractiv Virksomhed af dets

galatineuse Aarer, i Sammenhæng med Navlen i Centret af Embryets sjii-

rale Krumning. Forf. finder det troeligt, at Kimhindens Aare forbinder sig

med Aorta communis^ og Blommehindens med pena cava posterior^ og me-
ner, at de begge, uden at anastomosere med hinanden i Ægget, fungere

som tilforende Aarer {Vener) for Embryet, endog efter at Hjertet har be-

gyndt sin centrale Virksomhed. Hjertet og Leveren ere de Organer, som
forst træde synligt frem i Embryets Brysthule, forend denne lukkes af In--

tegumenterne. Hjertet modtager sin organiske og dynamiske Udvikling

længe forend nogen anden Muskel i Embryets Legeme. Skulde Aarsagen

hertil, sporger han, ikke ligge i Valvulæ semilunares cordis, der tillade

Blodet Adgang til Hjertets Textur, medens de, indtil Irritabilitet fremtræ-

der, lukke for Indgangene til dets Ventrikel? Han onsker, at microscopi-

ske Undersøgere vilde tage noiere Hensyn til disse Valvier, end hidind-

til er skeet.

I sine nyfddte Snogeunger fandt Forf. intet Aliment, og intet som

hentydede paa en forudgangen Fordoielse. Han indsluttede saadanne Un-

ger i Kræmmerhuse af fiint hvidt Papiir. Efter 10 Dages Forlob saaes in-

gen Plet paa Papiret, som Spoer af udkastet Urin eller Excrementer.

Hver Unge var alligevel, uden at have faaet allermindste Næring, bleven 2
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til 3 Gran tungere. Et Par Unger, som fra deres Fodsel af, i September

Maaned, ingen Næring fik; lod han liybernere til mod Enden af April.

Han fandt dem, da de vare vakte af deres Dvale, ligesaa muntre som i

Efteraaret; af deres Vægt havde de dog tabt 3-4 Gran. Er det maaskee

en almeen Naturlov, at Snogeungen ingen Fodemidler tager til sig, forend

efter sin fdrste Vinterdvale?

Hvorledes Snogen fanger og nedsvælger sin Næring, var længe et

physiol6gisk Prohlem, og lader sig ikke oplose ved Iagttagelser paa Snoge-

unger. Ho'ist beromte Mænd have meent, at Nedsynkningen skete ved

Aspiration. Forf. ivrer mod denne Mening, og beskriver Functionen som

en raechanisk Indhaling ved Dyrets Underkjæve, hvis Sidestykker kunne,

hvert for sig , bevæges frem og tilbage — alt efter Duges,

Snogens Aandedræt undersøgte Forf. paa Snogeunger, som han lod

svomme i Vand. Resultatet af hans hidhorende Forsog var, at alle ny-

iodte Snoge drukne, endog i ferskt Vand af Middeltemperatur, saafremt

der ikke i Vandet findes et fast Legeme til Stotte for deres Ribbeen. I

salt Vand og i Vand af en forhoiet Temperatur drukne de hastigst.

Mellem 30 August og 6 September druknede Unger, som han lod

svomme frit i ferskt Vand af -j~ 9° R. efter ...... 72 Timer.

Unger, som han lod svomme i salt Vand , 12 —
— holdt ved et Metalgitter under Vandfladen af ferskt

Vand af -f 9° R 75Minuler
— paa samme Maade holdt under salt Vand . . ... 20 —
— sat frit i ferskt Vand af -|- 30° R 60 —
-^ holdt under ,,..,.. 10 —
— holdt under salt Vand af . , 3 —

Phænomenerne, som viste sig under disse Druknings -Forsog, beskriver

Forfatteren omstændeligen , og sammenholder dem derefter med det særegne
i Organisationen af Aandedrættets Hcdskaber hos Snogen, meest efter Blu-
menbach og Elliotson. Af den hele Undersogelse udleder han, at Snogens

Aandedræt bor betragtes under 4 forskjellige Modificationer

:

a) som en umærkelig bolgende Bevægelse af den indaandede Luft mel-

lem Dyrets spongieuse (netformige) og blæreformige Lunge j

h) som en kraftigere samtidig Sammentrækning af begge Lungestykker,

ved hvilken Luften udstedes (udaandes) gjennem dets lange Luft-

ror;



>

XLIX

c) som en vilkaarlig Indaanding under Brysthulens Udvidelse ved egne

Inspirations-Muskler j og

d) som en uvilkaarlig, rhythmisk Ind- og Udaanden under Dyrets lo-

comotive Bevægelser paa et fast Legeme, forsaavidt disse Bevæ-

gelser beroe paa Brysthulens mangfoldige Ribbeen.

Ved at tage Hensyn til disse Modificationer, mener Forfatteren, at

mange stridige Meninger angaaende vor Snogs Aandedræt kunne forenes.

De afhandlede Gjenstande oplystes ved smukke Tegninger efter Naturen.

Forfatteren lover at fortsætte sine Forsog i Aaret 1830.

Etatsraad og Professor i Anatomien Schumacher , Ridder af Danne-

brogen, har forelagt Selskabet Bemærkninger over den abnorme Gang og

Forgreninger saavel af Blodkarrene som Brystgangen. Efter en Indledning

om Venernes Abnormitet i Almindelighed og om den Nytte > det maa have

for Physiologie, Pathologie, og medicina Jorensis at være bekjendt med
disse Afvigelser, gav han en omstændelig Fremstilling af sine mange Iagt-

tagelser derover. Vi maae beklage, at Sagens Natur ikke tillader nogen

fattelig Oversigt, og maa derfor indskrænke os til at bemærke, at Forf.

ved Begyndelsen af hver Afdeeling forst korteligt afhandler Delenes sæd-

vanlige Gang og Leie, og derpaa oplyeer Sagen ved Tegninger, som han har for-

færdiget efter Naturen , hvorved han har benyttet de Præparater, som fin-

des i Universitetets anthropologiske Musæum.

Til de problematiske Dele, der findes hos Embryet i den tidligste

Periode af dets Udvikling , hore et Par Organer , der have deres Leie i

Underlivet, udvikle sig meget tidligt, voxe til en betydelig Storrelse, der-

paa aftage og forsvinde. Disse Dele har man deels forvexlet med Nyrerne

deels antaget dem at være den organiske Masse, der betingede Nyrernes

Udvikling, eller som forvandlede sig til Generationsorganerne. Man har

kaldet dem de PJ^olffiske eller Okenske Legemer , eller de falske Nyrer.

Professor Jacobson, Ridder af Dannebrogen, har nærmere undersogt

disse Organer hos Embryonerne af Pattedyr, saavel i Henseende til de-

res Udvikling, Bygning og Function, som Maaden, hvorpaa de aftage eller

forsvinde. Han kalder dem Primordlalnyrer og fremsætter folgende Resul-

tater af sine Undersøgelser.

I. De Okenske Legemer eller Primordialnyrerne ere eiendomme-

Jige og selvstændige Organer , der hore til Embryets forste Udviklingsperiode

(7)



n. De liave en særegen Bygning (Structur) og udmærke sig frem

for alle os hos Pattedyrene hidindtil bekjendte Organer derved, at en næsten

utallig Mængde af fine paralellobende Udfdrselsgange omgive og bedække

hele Overfladen af samme. Ved denne mærkværdige Bygning betinges

Maaden, hvorpaa disse Organer aftage eller forsvinde.

III. De liSre til de afsondrende Organer {hos Fuglene afsondre de

Urinsyre); og da deres Hovedudforselsgange aabne sig iUrachus eller Blæ-

ren, hore de til de rensende (depurative) Organer.

IV". De staae ei i nogen umiddelbar Forbindelse enten med Ny-

rerne eller Binyrerne, og de betinge ei Udviklingen af disse Organer. De
fortrænges derimod, saavel i Henseende til Leiet som Functionen, ved Ny-

rernes Udvikling og tiltagende Storrelse.

V. De staae ei i nogen umiddelbar organisk Forbindelse enten med

Æggestokkene eller Testiklerne, og disse Dele udvikle sig ei af hines Sub-

stants.

VI. Den mellemste Sphære af Generationsapparatet danner eller

udvikler sig ved eller langs ad disse Organer j dog forvandle Primordial-

nyrerne sig ei til dette.

VII. Hovedmassen af disse Organer forsvinder og efterlader kun

tvetydige Spor. Derimod blive de Dele af Bughinden, der har omklædt

disse Organer, hos nogle Dyr tilbage og danne de forreste Moderbaand.

VIII. Hos nogle Dyr blive ogsaa Hovedudforselsgangene af disse

Organer for bestandigt tilbage. Disse ere de Canaler i Vagina og ved

Uterus, som Malpighi forst har opdaget og som Gartner siden har fundet

Og nærmere beskrevet. Disse Canaler ere derfor ei selvstændige Dele; men

Levninger af Organer, der hore til den forste Periode af Fosterets Ud-

vikling. ,
,

Samme Medlem har meddeelt Selskabet fSigende Iagttagelser, som

han har gjort ved Undersogelsen af de Hinder, der omgive Fosteret hos Pat-

tedyrene. Nemlig

:

at 1) Navleblæren (Blommen) indesluttes i en egen Hinde, der fortsætteg

. i Embryets Bughinde og ved en aaben Canal staaer i Forbindelse

med Underlivet;

2) i Ægget hos Pattedyrene findes en Æggehvide, ligesom i Fuglenes Æg;
3) Vandhinden [Amnion') har ei ^en Form, som man i Almindelighed

antager, men er forsynet med tvende Forlængelser {jCornud) \



LI

' 4) Navletlæren ligger sædvanligt ved Fosterets venstre Side, og i det

sjeldne Tilfælde, hvor den findes paa den modsatte Side, opstaaer

dog derved ingen Forandring i Leiet af Brystets og Underlivets

Organer hos Fosteret

;

6) Navleblæren har tvende hule Forlængelser (Cornua), der svare til

Chalazæ i Fuglenes Æg, hvilket Bojanus allerede har bemærket;

6) i de ydre Lameller af Aarehinden danne sig undertiden Kalkskorper

af Samme Beskaffenhed som Æggeskallen hos Fuglene.

Professor Reinhardt ^ Ridder af Dannebrogen, har forelagt Selskabet

adskillige ichthyologiske Bidrag, fremkaldte ved de Undersogelser han har

fdtetaget i Anledning af en ny Udgave af FabricU Fauna Gronlandica , et

Værk, hvortil den samme Kongelige Gavmildhed, som allerede har virket

saa meget for Videnskab og Kunst, har gjort ham det muligt at foranstalte

mere omfattende Samlinger, især af de lavere Dyrgrupper, end nogensinde

forhen var tilveiebragt fra Gronland.

Han gjorde forst opmærksom paa den falske geographiske Charakter,

som den gronlandske Fauna har erholdt deels ved urigtige Bestemmelser,

deels ved Ufuldstændighed i Opregneisen af de den tilliorende Arter, en

Ufuldstændighed, som synes især'kt træffe Arter der ikke findes i Europa.

Den heraf udspringende Feil bliver saa meget mere folclig, som Gronlands

Beliggenhed , og dets Naboeskab med Island fortrinsviis egner det til et

vigtigt Sammenligningspunkt for Bestemmelsen af Forskjellen i Foimernes

Fordeling efter Længdegraderne. Bidragene indeholde flere «ye Exempler

paa begge Slags Urigtigheder. Den reviderede Fiskefauna vil altsaa komme
til at opvise et storre Antal af fremmede tildeels ubekjendte Arter, ime-

dens flere europæiske Navne ville forsvinde af den. I sine Familie- og

Slægtsformer derimod vil den aldeles beholde sin nordlige Characteer. Denne

vil især fremgaae deraf at Talforholdet imellem de pigfinnede Fiske (acan"

thopterygii), og de ovrige Ordeners Arter tilsammentagne, hvilket angives

af Cuuier for den hele Fiskeclasse som 3*. 1> er aldeles forandret tilFordeel

for de sidste, og bliver omtrent som 2: 3, uagtet den talrige Karpeslægt,

som opfylder det nordlige Europas Floder og Soer, ganske mangler. Den

Sætning, som fremgaaer af en Sammenligning af Fiskefortegnelserne fra la-

land til Middelhavet, at nemlig de pigfinnede Fiskearter tiltage imod Æqva-

tor i et langt storre Forhold end de ovrige Fiskeordeners, bliver fuldkom-

men bekræftet. Forresten vil Torsk (Gadus), Orret (Salmo) og Ulk (CoUus)
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være de herskende Former, hvilket er en fælleds Characteer for den nord-

ligste Deel af Havet, saavel imellem Amerika og Europa, som imellem

Asien og Amerika. De denne Gang leverede Bidrag omfatte især Ulke-

gruppen, af hvilken, foruden den ai Fabricius anforte Cottiis scorpio , som

Cuvier antager for en egen Art under Navn af Coitus gronlandicus, endnu

er hieven undersogt en anden, som i Straalernes Antal i de uparrede Fin^*

ner stemmer overeens med den europæiske, hvorved det bliver nødvendigt

at oppebie Sammenligningen af flere Individuer, for at have en bestemt

Mening om begge Arters Forskjel, En tredie slutter sig til den Række af

Arter fra Havet imellem Kamschatka og Amerika , hvilke have Piggen i

Hjornet af Gjællelaagets forreste Been. takket, og hvorhen Cuttits diceraifs,

ventralis o. s. v, efter Cuvier hore. Den gronlandske Art, som har faaet

Navnet Cottus iricuspis^ har usædvanlig lange Bugfinner. Antallet af Straa-

1erne i de uparrede Finner ere 11, og 16 i de meget hoie Rygfinner, 18 i

Gadborfinnen og 11 i Halefinnen. Dens store Brystfinner og de nærstaaende

Oine give den megen Lighed med Coitus scorpioides Faunæ grdrd. No.

114, men man maatte antage en stor Ufuldstændighed hos Fabricius, hvis

man vilde henfore den dertil, hvilket den udforligere Beskrivelse vil vise«

Coitus scorpioides og Cottus Gobio , Faunæ Gronl. No. 115 forekom hid-

til ikke i de gronlandske Sendinger; at den sidste ikke er den europæiske

Art fremgaaer af Fabricii korte Beskrivelse.

Ligesom Havet ved Kamschatka frembyder nogle Fiskarter, der nar-
me sig meget til Ulkerne, uden dog at kunne henstilles i samme SlÆ<Jt

saa opviser ogsaa det gronlandske Hav en saadan for den nordeuropæiske

Fauna fremmed Mellemform, xaQw som ikke kan forenes med nogen af de
ved Kamschatka forekommende. Dr. Pingel medbragte til det kongelif^e

Museum fra sin Reise i Grdnland en Fisk, som Forfatteren fandt i Hen-
seende til de tvende Rygfinner, Piggene paa det forreste Gjællelaagsbeen

Straalerne i Bugfinnerne, og Tandforholdet, at stemme overeens med ds
egentlige Ulker, mQia. det forholdsviis mindre Hoved, Formen af Brystfin-

nerne, det fortil bredere Oierandbeen, og den i småle skjæve Tværbaand
uddannede Huud gjor det nodvendigt at danne en egen Underslægt af dew
som har faaet Navnet Triglops, fordi Fisken har ved forste Oiekast Lighed
med en Trigla; ihvorvel den i andre Henseender kan ansees som et For-
bindelsesled imellem Coitus og Aspidophorus. Den eneste Art, paa hvilken
denne nye Slægt er grundet, er kun blevet beskrevet efter det sex Tom-
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mer lange i Brændeviin opbevarede Individuum, livis uparrede Finner have

folgende Antal af Straaler: 1ste Rygfinne 12 tynde boielige Pigstraaler;

2den Rygfinne 24 enkelte, for det meste articulerede, Straaler; Gadborfinnen

25 Straaler af samme Slags. Dette store Antal af Straaler er ligeledes

fremmed for Cottus, og endnu mere for Aspidophorus,

De nordlige Have imellem Asien og Amerika paa den ene, og Eu-
ropa og Amerika paa den anden Side frembringe den Ulkegruppen under-

ordnede Slægtsform Aspidopliorus Lacep: eller Agonus Bl., af hvilken Cw-

>'/er opstiller i sin histoire de pois&ons 4de Deel ni Arter. Der forekom-

mer i denne Slægts geographiske Fordeling, saaledes som den hidindtil efter

Forfatterne er antaget i Systemet, en paafaldende Anpmalie. Den eneste

europæiske Art forekommer fra den Biscaiske Bugt til det nordlige Island

sex Arter udbrede sig fra de nordlige japanske Oer til Kamschatka, tvende

derimod, Aspid. decagonus og monopterygius, skulde findes i det tropiske

. Hav i Indien. For to Aar siden erholdt Forfatteren af Kjobmand Monrad,

som vendte tilbage fra Julianehaab, en der fanget Aspidopliorus
^ som han

godtgjorde at være Blochs A, decagonus. Exemplaret er kun torret, dog

er Overeenstemmelsen med Blochs'Figuv altfor stor til ikke strax at lejen-

des. Hvorvidt Fabricius har haft denne Fisk for Oine , da han angaV

Cottus C-^spid.) cataphractus som en gronlandsk Artj kan endnu ikke be-

n stemmes, imidlertid er saa meget klart, at de faa Ord som han fojer til de

I af Systemet udskrevne Artskjendetegn, vise hen paa en anden Art, end den

af hvilken Navnet er laant. Ogsaa af Aspid. monopterygius besad Forfat-

teren siden to Aar flere tdrrede Exemplarer, hvilke vare ham givne, som

Jijembragte fra Gronlaud, men saa stærkt virkede Blochs udtrykkelige Ord,

som ikke blot anfore Havet ved Tranqvebar, som denne Arts Opholdsted,

og Konig, som dens forste Opdager, vcx^n endog beraabe sig paa denne ved

Angivelsen af Fiskens Næring, at denne nye mærkværdige Localitet blev

tilbageviist, indtil Dr. Pingel i Efteraaret 1829 hjembragte et Exemplar,

som blev fanget under hans Ophold vedFrederikshaab, og af ham selv ned-

lagt i Brændeviin. Siden har Museet erholdt et andet Exemplar fra Gron-

land opbevaret paa samme Maade. Individuerne derfra stemme ganske

overeens med Blochs Beskrivelse og Tegning, med Undtagelse af Straalerne

i Halefinnen, som efter hiin skal være 6, medens de paa Museets Exemplar

ere 11. Ved disse bekræftede Kjendsgjerninger er saaledes den Modsigelse

hævet, som fandt Sted imellem de ovrige Arters og disse tvendes geogra-
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pliiske Fordeling, og Slægten udviser sig nu som en i alle sine Led nordlig

Form. Det er usanJsynligt at disse to Arter skulde lindes baade i

det gronlandske og det tranqvebarske Hav med Overspringen af alle mel-

lemliggende Zoner, og at vor Samling skulde besidde fem Individuer af

Aspidoph. monopterygius fra forste Sted, medens Museet i Paris, som efter

Cuviers Udsigende har erholdt saa mange og saa store Sendinger fra Ostin-

dien, aldrig skulde have faaet et eneste Exemplar derfra. Blochs sædvan-

lige Letsindighed i at angive en Fiskarts Findested er ogsaa kiendelig her.

Han eriioldt sine gronlandske og tranqvebarske Naturalier over Kjobenhavn,

Formodentlig er Forvexlingen skeet i en af Fiske fra begge modsatte Cli-

mater bestaaende Sending.

Endvidere oplyste Forfatteren, at Perca norvegica (Selastes norve~

gicus) Faun. gr. No. 121 er ganske liig med Individuer fra Norge, men at

Gasterosteus aculeatus i. c. iVr. 122 er forskjellig fra vore danske Arter.

Det sidste gjelder og om Blennius gunellus F. gr. No. 108, der er meget

forskjellig fra den, hvis Navn den bærer. Den træfiFes i uforandret Ud-
seende fra Juliiinehaab til Umenak, og udmærker sig iblandt andet ved sin

igjennem flere Aldre constante Farvetegning fra den europæiske. Forfatteren

har givet den Navn af G. GronlandLcus.

Iblandt de Fiskearter, som erholdt en noiagtigere Bestemmelse i disse

Bidrag, end hidindtil var skeet, er Ophidium viride , hvilken Fabricius

forst, skjondt ufuldstændigt og kun efter et eneste, to Tommer langt Indi-

yiduum, har beskrevet, hvorfor ogsaa dens systematiske Plads aldeles ikke

har været at bestemme. Den nye udfoilige Beskrivelse grunder sig paa

en Svite af fem Individuer, fra to til syv Tommer lange, hvilke Candidat

p^ahl har indsendt fra Julianehaab. Forfatteren har derved seet sig i Stand

til ikke alene at forfolge Artens Forandringer igjennem dens Væxt, men
ogsaa at gjennemgaae meget af dens Anatomie, og at forfæidige dens Skelet.

Ilesultaterne af Undersogelserne blive, at den paa ingen Maade kan forenes

med Aalegruppen, fra hvilken den bortfjerner sig i mange Henseender, og

især ved Dannelsen af dens Kjævebeen, véd Gjællelaaget, som er af normal

Form og Størrelse, ved Straalerne i Gjællemembranen, som ere korte, og

ved Beliggenheden af Gjællcaabningerne foran og over Brystfinnerne. Deri-

mod er den meget beslægtet med Ophidium. Kjævebenene ere bos begge

ligedannede. Den har samme Tandform som Ophidium harbaium og Vas-

salli med Hensyn paa Stedet, og Tænderne selv frembyde kun ubetydelig
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Forskjel i Henseende til Dannelsen. Den stdrste Forskjcl ligger i Gjælle-

aabningen, som hos den grønlandske Art kun er liden og rund, og stillet

imellem Nakken og det overste Hjorne af Brystfinnen, hos Opliidiumslæg->

ten derimod meget stor og strækkende sig fra Nakken til langt under Stru-

ben. De indvortes Afvigelser ere endnu storre. Svdmmeblæren er aldeles

forsvunden , og den tarmformige Mave aabner sig uden at antage nogen

Forandring i sin Retning i Tyndtarmen , som har tvende korte keglefor-

mige Blindtarme tæt ved Mundingen. Ophidium viride vil saaledes komme
til at danne en egen Slægt, hvis eneste endnu bekjendte Art har 6 Straa-

ler i Gjællemembiranen, 11 i Brystfinnerne , 97 tydelige og deelte i Rygfinnen

indtil Halens Midte og 71 , derfra regnet , i den med Rygfinnen til en spids

kort Halefinne sammenlobende Gad borfinne.

Professor Zeise har fortsat sine i forrige Aarsberetning omtalte Un-
dersogelser over Phosphorets Evne at reducere Metaller. Paa flere Maader

har han derved forsogt dets Ledeevne, deels ligefrem, ved et meget fiint

angivende Galvanometer , deels ved at construere et voltaisk Apparat af

Kobber og Phosphor af flere Led. Men i intet Tilfælde viste s\g tydelig

Ledeevne. Dette bragte ham til at variere sit i forrige Aarsberetning an-

forte Forsog med Phosphor og Platin saaledes, at han omhyggeligt bedæk-

kede med Klæbvox det Sted, hvor Phosphorstangen og Platinstangen vare

sammenfoiede ; — og nu udsatte sig intet Kobber paa Platinet. Heraf maa

da sluttes, at det kun er ved Beroring mellem Platinet og det forst ved

Phoslioret udskilte Kobber, at den galvaniske Stromning indtræder. Dog

fortjener herved at mærkes, at en Platinstrimmel ene i Forbindelse med

en Kobberstrimmel overtrækkes meget langsommere med Kobber , end naar

den tillige er i Forbindelse med Phosphor.

Ligeledes har han givet en Beretniug om nogle Forsog, som han

bar udfort, tild.eels for flere Aar siden, ved at fortsætte sine i Aarsberet-

ningen for 1825 og 1826 omtalte Undersogelse over Platinchlorid , behand-

let med Alcohol. Han har nemlig fundet, at Tvechloridtt forandres ved

Alcohol til en særegen Forening af Platin, Chlor, JCulstof og Brint, som

udmærker sig ved følgende Egenskaber : a) ophedet i fast Tilstand
, giver

den Platin og Kul under Udvikling af en brændbar Luft og af Saltsyre-

luft; h) ophedet i oplost Tilstand giver den metallisk Platin og en brænd-

bar Luft, c) ophedet i oplost Tilstand med caustisk Kali giver den, lige-

ledes under Udvikling af nogen brændbar Luft, et sort, exploderende Pul-
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ver; d) med Svovlbrint giver den et guult Bundfald, som snart bliver sort,

og da ligeledes er exploderende ; e) salpetersyret Solvilte sat til Oplosnin-

gen, udfælder strax en Deel af Cliloret, men en anden Deel udskilles ikke,

forend Oplosningen har været ophedet , og derved har udsat Platin ; /)

Oplosningen giver ikke Bundfald, hverken med Chlorkalium^ eller med
Chlorammonium i g) den giver en chemisk Forening med Chlorhalium, som
anskyder i meget regelniæsige gule Krystaller.

Professor Forchhammer forelagde Selskabet en Afhandling, hvori han

beviste, at de fleste Leerarter ved Hjelp af Svovlbrint - kunne adskilles i

to mechanisk blandede Stoffer, hvoraf det ene er et metallisk Silicat, som
fuldkomment decornjjonercs ved Svovlbrint , og hvis basiske Bestanddele

siden kunne oploses i Saltsyre , medens Kiselsyren kan uddrages ved kul-

suurt Natrum. Han viste, at ogsaa en stor Mængde andre metalliske Sili-

cater blive decomponerede ved Svovlbrintet og at Poi'celainjorden fra Born-

holm indeholder et Ceriumsilicat.

Etatsraad og Professor Orsted har meddeelt Selskabet et nyt elec-

tromagnetisk Forsng, som han troer uforenelig med amperes Theorie. Det

er en gammel Erfaring i Videnskabens Historie, at modsatte Theorier over

en Naturvirkning længe kunne vedligeholde sig imod hinanden, uagtet der

vel findes Grunde, der burde bestemme Meningerne, I et saadant Tilfælde

maa man soge at udfinde et Experiment, der aldeles ikke kan forklares paa

to Maader. Standsede man for paa en Korsvei, hvor man var usikker

hvilken Retning man videre skulde tage, saa viser et saadant Experimentum

crucis , som Baco kaldte det, den rette Vei. Paa et saadant Punkt kunde

man omtrent antage, at Striden stod mellem den Forklaring Ampere havde

givet over de electromagnetiske Virkninger, og den. Opfinderen har givet.

Vel har Amperes Theorie ikke beholdt mange Forsvarere uden for Fjank-

"g ^ og selv der ere Meningerne dpelte; men den Mangfoldighed af ma-
themathiske Udviklinger, der gior det vanskeligt at overskue denne Theo-
rie, har ogsaa hindret mange Physikere i at bestemme dem for en Mening,

Som bekjendt antager Ampere, at Magnetismen ikke bestaaer i andet end

en Samling af smaa electriske Stromme, der gjore Kredslob omkring Grund-
delene, i Planer, der ere paralellc og gjore en meget liden Vinkel med
Magnetaxen. Den Klygt, hvormed den sindrige franske Matliematiker har

vidst efterhaanden at omdanne og udvikle sin Theorie, saaicdes , at ^^n
lader sig forene med en Mangfoldighed af stridige Kjendsgjerninger er mærk-
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værdig ; imidlerid troer Orsted dog nu at Lave fundet enKjendsgjerning afen saa

indlysende Natur, at det skal være vanskeligt at forene den med amperes

Tlieorie. Til dette Forsog bruges en Maguetnaal af omtrent 4 Tommers

Længde, der er boiet saaledes , at den har en horizontal Deel, i hvis Midte

Ophængningspunktet er, hvorimod den ene Ende er boiet opad, den anden

nedad, som ABCDE i vedstaaende Figur.

B

E

^D

Naar nu en gjennemstrommet electrisk Leder sættes ligeover-

for den ene Ende af Naalen, f. Ex. DE og paralel dermed, saa

skulde den efter amperes Theorie ingen Virkning have derpaa; thi

efter denne Theorie skulde Lederens Virkning paa Magneten ikke grunde

sig paa andet end den Lov, at magnetiske Stromme, naar deres Ret-

ninger ere lige, eller ved Kræfternes Oplosning kuniie tilbagefores der-

til, uddve en Tiltrækning, xaGti naar Retningerne ere modsatte, en Fra-

stddning paa hinanden. Naar derfor Lederen »taaer lodret paa alle de

Strdmme, som Theorien antager i Magneten, maatte den ingen Virkning

derpaa frembringe. Derimod maatte den frembringe Virkninger saa snart

den bragdes ud af den paralelle Stilling, og drive Naalen til den ene eller

den anden Side, alt som den heldede saaledes, at Strdmmene enten vilde,

tiltrække eller frastdde hinanden. Men nu viste Forsdgene, at Lederen

drev den ligefor staaende Ende af Naalen til samme Side, enten dens Ret-

ning var lodret eller heldede til hvilken som helst Side , naar den kun ikke

altformeget nærmede sig den horizontale Stilling. Dette syntes allerede

afgjdrende , men Forsdget tillader endnu flere lærerige Forandringer. Dreier

man Naalen saaledes om Axen af den horizontale Deel, at AB kommer op-

ad , men DE nedad , saa driver den gjennerastrdmmede Leder endnu Naa-

len i samme Retning som for , og det uden at nogen Forandring indtræder,

om den bringes til at helde til een af Siderne. Dersom der gaves saa-

danne Strdmme i Magnetnaalen , som u4mpére antager, saa maatte de være

horizontale i AB og DE, og faae modsat Retning, naar de vendes om,

hvorved da ogsaa den lodrette Leders Virkning derpaa maatte vorde den

omvendte. Endnu blev den mulige Tanke tilbage, at den lodrette Leder

(8)
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slet ikke virkede paa den ligeoverfor staaende lodrette Deel af Naalen, men

kun paa den liorizontale. Endskjondt en saadan Tanke vel lod sig gjen-

drive ved matliematiske Grunde, syntes dog den experimentale Vei her at

være den korteste. Paa den horizontale Deel af Naalen befæstedes en an-

den af samme Længde som denne Deel, men i modsat Retning. Dens

magnetiske Kraft var langt storre end den som fandtes i den hori-

zontale Deel, hvorom man ved Forsog let overbeviste sig. Uagtet dette

TilljBg, virkede den electriskgjennemstrommede Leder ligesaadan j^aa den

som for. Denne hele Sum af Experimenter synes ufox'enelig med Amperes

Theorie.

Elatsraad Orsted har ligeledes i Selskabet fremsat Betragtninger over

Forholdet mellem Lyden, Lyset, Varmen og Electriciteten. Det korte Ud-

tog heraf kan ikke gjore Førdring paa heelt igjennem at være tydeligt,

Ilden for dem, der allerede tidligere have fulgt Gangen af .hans Tanker

herover. Foruden de andre vigtige Grunde, der vise at man ikke fra en

vis Grundliighed mellem Lyset og Lyden tor slutte til en Farverausik, gjor

han opmærksom paa at Svingningernes Antal i de Lysbo'Iger , der have den

stoi'ste Hastighed, ikke stiger til det dobbelte af dem som have den mind-

ste, med mindre man maaskee vilde sammenligne det prismatiske Farvebil-

leds dybeste, men svageste Violet mejl dets mindst synlige Rodt, over

hvilk© to Farvers Straaler vi ikke have egentlige Maalinger. Det Slægt-

skab der findes mellem det sandselige Indtryk af Farvebilledets yderste Ro-

de og yderste Violet, kunde derimod muligen forestilles som Fo'lgen af, at

der i dette var 2 Gange saa mange Svingninger som i hiint. Alle Soelly-

sets Farver skulde da staae i samme Forhold til hverandre, som de Toner

der indsluttes i een Octav. Om Lys og Varme gjentager han den allerede

af ham for lang Tid siden fremsatte Bemærkning ; at de kun ere forskjel-

lige ved en indvortes Svingningshastighed. Dersom altsaa Lyset bestaaer i

Æthersvingninger, saa maa ogsaa Varmen bestaae deri. Herved fores han

til yderligere at bekræfte sin allei-ede i 1813 fremsatte Mening, at al Varme

er Straalevarme , og at den Varme, som kaldes ledet, kun er en indvortes

mellem Grunddelene frem- og tilbagestraalende Varme. Heraf fulgte da

atter, at naar et Legeme forsættes i en ny Tilstand, hvori den indvortes

Varmestraaling gaaer hurtigere, udsender Legemet pludseligt flere Varme-
straaler, hvorved Varme vorder fri, men kommer det i en Tilstand, hvori

den indvortes Straaling gaaer langsommere, eller maaskee rettere, finder



LIX

et slorre Antal af Hindringer, saa udgiver det ikke saamange Varmestraaler

som for, og siges at binde Varme. Endeligen viste han , at man , dersom

man nodtes til at antage Lys og Varme som Svingninger i Ætlieren, ikke

kunde undgaae ogsaa at Letragte Electriciteten og Magnetismen som Sving-

ninger j men at Forskjellen mellem de electriske Virkninger og de magne-

tiske, ikke kunde ligge i Svingningshastighederne alene, men at en væ-

sentlig Forskjel maatte ligge i Svingningmaaden. Paa Nodvendigheden af

at antage indvortes Bevægelser, som ledsagende de chemiske Virkninger, har

han allerede for gjort opmærksom. lovrigt vilde han ikke have det anseet

som aldeles afgjort , at Lyset bestaaer i Ætherens Svingninger ; men vilde

her kun under Forudsætning, at denne Mening, der i de nyere Tider har

vundet saa meget i Sandsynlighed , vise at den indbyrdes Sammenhæng mel-

lem Electricitet, Galvanismus og Magnetismus maa forestilles ligesaa uaf-

brudt, som i den Theorie der gik ud fra de electriske Kræfter, en Sand-

bed , hvorpaa han , under en anden Form , allerede havde gjort opmærksom
i sine Ansichten der chemischen Naturgesetze, 1812.

Den historiske Classe,

Hs. Hr. Biskop P. E Miiller^ Ridder af Dannebrogen og Danne-
brogsmand » forelagde Selskabet Slutningen af sin Undersogelse over Saxo,

hvilken angik dennes Histories fjortende , femtende og sextende Bog. Ved
Erik Emuns og Erik Lams Regjeringer bleve Saxos Efterretninger især

sammenlignede med Knytlingasagas, Spend Aagesens og den Roskildske Kro-

nikes. I Henseende til de folgende Borgerkrige viste Forfatteren Saxos
.

Noiagtighed og Upartiskhed ved Sammenligning med Knytlingasagas , Hel-

molds og Annalisternes Beretninger. Han sogte at oplyse de enkelte Om-
stændigheder ved Kongemordet i Roskilde, og forsvarede Saxos Fremstil-

ling af Svend Graihes Characteer. Angaaende Valdemar den Forstes Regje-

ring udviklede han /S'aaro« Noiagtighed med Hensyn til den Tidsorden, hvori

han havde fortalt Begivenhederne, og beviste, at Snorre, Knytlingasaga og

Annalerne feilé, hvor de i Tidsbestemmelsen afvige fra Saxo. I Særdeles-

hed godtgjorde han, at Rygens Erobring maatte være skeet 1168, Pririds

Knuds Kroning 1169. Tilsidst forklarede han Saxos Fremstilling af de

norske Begivenheder , samt af Valdemars Forhold til Keiser Frederik den

(81)
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Jorste, og forsvarede Saxo mod Beskyldningen for at han skulde have væ-

ret partisk imod Skaauinger og Jyder.

Ordbogscommissionen

har fortsat Revisionen afBogstavet S. Tretten Ark ere allerede deraf tryktea

Den meteorologiske Committee

har modtaget Iagttagelser fra forskjellige Steder og haaber snart at kunne

udgive et nyt Hefte af Iagttagelser og disses libsultater.

Fra 3 1 Mai i83o til 3i Mai i83i.

Selskabet har i afvigte Modeaar tabt sin hoitagtede Præses

HSi Excellence Geheime-Statsminister Grev Ernst HeinricJi p.Schim-

melmann , Ridder af Elephanten , Storkors af Dannebrogen og

Dannebrogsmand o. s. v.

Haus Minde hoitideligholdtes i et Mode d. 14 Juli, ved en Tale,

holden af Selskabets Secretair.

Til Præses valgtes i den Afdodes Sted:

Hs, Excellence Hr. Overkammerherre p. Hauch, Ridder af Elephan-

ten, Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand o. s. v.

Endnu beklager Selskabet Tabet af:

Hr. Etatsraad Christian Frederik Schumacher, Ridder af Dannebro-

gen, Dr. og Prof. Medicinæ.

Hr. Professor og Magister Bendt Bendsen, Ridder af Dannebrogen.

Til indenlandsk Medlem af den physiske Classe har Selskabet aptaget: Dr.

Phil. P. W. Lund,

Den mathematisJse Classe.

Rækker , hvis Led ere Producter af Ledene i tvende eller flere an-

dre Rækker, hvis Summer {fonctions généraj^rices) man kjeuder, forekomme
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liyppigt i Analysen. Til at fremstille de Functioner, hvis Udviklinger de

ere, tjener, som bekjendt, det Parsevalske Tlieorem, (Mém. pres. å Vinstitut

par dip. Savans. 1-638), hvis Anvendelse ved de deri indbefattede be-

stemte Integraler medfdrer betydelige Vanskeligheder. I et meget specielt

Tilfælde, naar nemlig den ene Række har constante Differentser i en hvil-

kensomhelst Orden, giver et Theorem af Euler (i hans ''Differenzialrech-

nung" 2-33, Michelsens Overs.) umiddelbart det sogte Udtryk. Herunder

kan nu ogsaa det Tilfælde ansees indbefattet, at den ene givne Række er

recurreut, skjdnt Formlerne da ville blive noget vidtløftige.

Hr. Cand. Jur. og Fuldmægtig i Admiralitetets Casserercomptoir JåV-

gensen har meddeelt Selskabet en Afhandling, hvori han hår opstillet en

Læresætning for sidste Tilfælde:

II (x)=A-f-Bx-f-Cx2-f-Dx3 _j_ &c. være en hvilkensomst Func-

tion\ som kan udvikles efter hele og positive Potenser af x. Hvis man
multiplicerer den Led for Led med Coeflicienterue i Udviklingen af deu

ægte rationale Brok
.

a-f-1 P+ i 9^+ i og benævner

(1—px) .(1— qx) .(1— rx)...&c.

øx øx
p-j-1 y-|-l med-^-x, «-j-l T'-f-l med^x,

(1—qx) (1—rx)...&c (1—px) (1—rx)... &c.

^x
a-|-l P~l"l ™6^ ^ x> ®^* ^' ^6*1 fremkomne Række

(1—px) .(1—qx) ... &c.

/(/^(J)n(px)) /(/,f5)ncqx)) 7(,''^(J)n(r.,)

s= -+ -+ -^^c.ii.)

1.2.3...«dp 1.2.3...i3dq 1.2.3...y.dr

hvilken Formel har saamange Led, som der ere Factorer i Brokens Nævner.

Af dette Theorem har han uddraget adskillige Corollarier, hvoraf

folgende ere de vigtigste:
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1) Er den givne recurrente Række Udviklingen af den ægte Brok

• —7 saa fore Coefficienterne til Potenserne af p x til

a-f- i

(1-px)
constante Differentser og den Eulershe Formel reduceres til

et

1.2.3...adp

i det p ^ZI 1 efter Differentiationen.

2) Multipliceres Coefficienterne i Udviklingen af den rationale Brok

1
Led for Led med Udviklingen af £3^= l-j-x-|-3t* T"^' "T ^^v

saa fremkommer Iiiin Brok selv. Folgelig, da de angivne Differen-

tialer i Formelen (1.) ere tagne med Hensyn paa p, q, o. s. v. saa

1

vil man , i det II (x) antages = ""3~ let ved at differentier« med

Hensyn til x og sætte x=o, udlede det almindelige Led i enliver

recurrent Række, og ligeledes, ved at antage II (x) SZZ en hvilken

-

somhelst Function, det almindelige Led for en Række, hvis Led ere

Froducter af en given og en recurrent Rækkes Led, udtrykt ved det

almindelige Led af den givne.

3) Ved at antage II (x) = 737" decomponeres den givne rationale

Brok saaledes:

^ X [ (^pVp^-pxJ d Cq ;^(p)l_q^J

(1-px) (1—qx)...&c. 1.2.3... *dp 1.2.3...i3dq

hvoraf ved Integration med Hensyn til x

-&c.

/
øx.dx d (^p ^ WJiogj-i;;j d K^x^'^'^''^^-^.)

\ r- -f &c:

(1—px) (1—qx)...&c. 1.2.3. ..«dp 1.2.3.../3dq
som altsaa er en almindelig Integrationsformel for alle rationale ægte brudne
Fuuctioner. P, Q. o. s. v. ere vilkaarlige Functioner af p, q. o. s. v.
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De ovenangivne Resultater have en saadan Form med Hensyn til de

deri indgaaende Storrelser et, p, o. s. v., at den Tanke frembyder sig af sig

selv, ved en Interpolation afFunctionen ~ betragtet som Function af

dx
n, at udvide dem til det Tilfælde, at a, j3, o. s. v. ikke ere hele og po-

sitive Tal.

n n „ n-i n-i

d (W. V) d V
,
„ d V

, „ —, d V
Da Udtrykket —-w-— +-W—r.+^-.-W"—r, + &c.

av åv av av

i detW ogV ere Functioner af V, gjalder -for alle hele positive og nega-

tive Værdier af n (Lacroix Calc. dijf. et int, 3-356.)> saa defineres

n n n-i

d (W V) d V d V
,~ med bruden Exponent ved r, » : &c, i det n er bruden,

y av av

Man kan nu vælge V efter Behag og behover blot at give

n
d V

.—— en saadan Betydning, at den svarer til det engang givne, naar n er
d V

et heelt Tal. Antages saaledes f. Ex. V= v^ og anvendes den af Euler
n in

d V

(Lacroix Calc. diff, et int. 3-409) angivne Definition paa saa har man
d V

for alle positive Værdier af n

d* (W f^)

j
1 1 ^-2 1.2

\d""
n •

(hvor [n] efter ^a/zc?ermo«£/w Betegnelse betyder Værdien af 1.2.3...n)

eller _l.(^Zr)__ w+ jW ^+^W"^^+ &=•
i c\ r, jU '1 11.2 1-*
1.2.3... ndv

Det sees let, at dette Udtryk, der ikke indeholder n som Exponent,

er skikket til Interpolation. Imidlertid er endnu det Sporgsmaal tilbage,

hvorpaa Formlens Anvendelighed i det ovenomtalte Tilfælde beroer, om de

Udviklinger, som dette Udtryk giver, svare til de Udviklinger, man paa
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a«clrc Veie vilde finde af de opgivne Functioner. Dette er Tilfældet, naar

den givne Broks Nævner har Formen (1-px) ; men i andre Tilfælde

har han endnu ingen fyldestgjorende Resultater i denne Henseende.

Forsaavidt der blot er Sporgsmaal om Interpolation, kan man give

hiint Udtryk en saadan Form, at det kan anvendes paa alle saakaldte func-

tiones inexpUcabiles. Skriver man nemlig f {y) for W og bemærker at

^y^-W't4-W"-^ -f &c. =/(>/ -f-t) og 1 + n y t 4- «•«-» y* ^i j^ Scc.

1-2 1.2

[± -\-f^) saa erholdes efter den Par&epalske Formel, Udtrykket

i:^i:;:7>-2./f
I

(l+ve O/U+ e J + (l+.e )

/("fe '^)
j

•

Bemærkes at / ±^ V"-"l)"=^±"'^^ (+"^^^,)" saa uddrages

let heraf, i det y"/"v kaldes ø {v).

u

1.2.3...ndv" Wo je iPl^+e Ve (pU-fe ;},

hvilket er gjeldende for alle positive Værdier af n. Heraf udledes

igjen ved at udvikle p (yj_e—
^^"^) og udfore Integrationerne:

d <p (y) _sinn?r
j
øv p'y <i>"

v

\(p"'

v

,j

1.2.3... ndT^
= '~

j
T ~"

l^l'^I^Xn^) 1.2.3. (n-3) + ^'^^

j

•

Men denne Formel sees let at have den Egenskab, at for enhver

heel og positiv Vasrdie af n, alle Ledene forsvinde paa eet nær som giver

% hvis sande Værdie findes at være . Man kan altsaa generalisere
1.2.3...n

og finde den almindelige Interpolationsformel for alle Junctiones inexpUca-

biles, som kun have Betydning for hele og positive Værdier af den uafhæn-

gige Storrelse x
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r„ /- N — "" ('^X)
!

<? (o) 9(1) , O (2) p (3) , J

«•
j X x-1 x-2 x-3

j

Iivortil, for at interpolere under forskjellige Former, kunde foies et Led,
sin (fl-x). F (x), hvor F er en vilkaarlig Function, som blot ikke bliver

uendelig for nogen heel og positiv Værdie af x.

Det vil være let at tilfoie en lignende Formel for negative Værdier.

Den pJiysisJse Classe.

Etatsraad Herholdt, Ridder af Dannebrogen, har forelæst Selskabet

Resultaterne af sine i Aaret 1830 fortsatte Undersogelser over Snogen C<^o~

luber natrix).

Blandt 57 voxne Individer, som ban lod bringe levende bertil Sta-

den fra Herresædet Rosenholm i Jylland, var ikke en eneste af Hankjonnet,

men fandtes alle at være drægtige.

PJan udleder heraf,, at Antallet af qvindelige Snoge langt overstiger

Antallet af de mandlige, og bekræfter herved Formodningen, at denne Dyr-

classe lever i polygamisk Forbindelse.

Samme 57 Snoges Vægt var 19 %, altsaa Middelvægten •§• %. Den

mindste havde en Længde af 308, den storste af 604 Linier. Middeltallet

mellem disse to Ydeiligheder er 406.

Æggene befandtes, da de vare udskaarne, at være omtrent 700 i

Tallet, og tilsammen at veie 6| %.

Af disse 57 Snoge udvalgte Forfatteren 8 til noiagtigere Underso-

gelse. Middeltallet af deres Længde gav 402 Linier. Middelvægten 2561

Gr. (kun 1 Gran over f %')', Æggenes 856 Gr.

Æggenes Middeltal er 13 for hver Snog. Tager man fra Middel-

vægten af Snogene Middelvægten af Æggene , bliver ikkun 1705 Gran til-

bage for Hunsnogen, der har lagt sine Æg. Denne Vægt, fordeelt paa

Middellængden 402 Linier, giver ikkun 4,24 Gran for hver Linies Længde.

Ved at sammenstille dette Forhold med Resultatet af sine Underso-

gelser fra 1829, nemlig at Snogungen til en Længde af 90 Lin. kun veier

36 Gr., ledes Forfatteren til den Slutning, at Udviklingen af den poxne Snogs

organiske Masse er 10 Gange stærkere end Ungens.

Hiin den Voxnes frodigere Tilvæxt hentyder paa en storre locomo-

tiv Kraftfylde (Irritabilitet) i Forhold til dens Lwngde.

(9)
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Under sine fleraarige Undersogelser fandt Forfatteren aldrig nogen

drægtig Snog, som var kortere end 300, eller længere end 508 Linier.

Dette giver ham Anledning til at sporge : vaagner maaskee Parrings-

Drivten hos Hunsnogen forst naar den har opnaaet en Længde af 300 Li-

nier? Er dens fulde Udvikling ("her i NordenJ indskrænket til 508 Linier?

I hvilken dens Levealder opnaaer da dens Legeme disse forskjellige Læng-

der? Hvor mange Aar vedvarer dens Frugtbarhed? Naar indtræffer dens

Alderdomsdod ?

En sammenlighende Udmaaling af den voxne Snog og Snogungen

gav folgende Resultat:

Den Voxnes Længde

402 Lin.

Ungens » 90 Lin.

Hovedets

13 Lin.

3 Lin.

Halsens i Mellemkroppens
j

Halens

44 Lin. 273 Lin. 72 Lin.

11 Lin. I 59 Lin. I 17 Lin.

Den Voxnes Méllemkrop er «ltsaa 68 pCt., den Nyfodtes 65 pCt. af Dy-

rets Længde. Da Snogen som. bekjendt intet Mellemgulv {Diaphragma)

har, saa danner dens Mellemkrop en Huulhed, der er fælleds for Bryst*

og for Bug-Organerne. Brysthulen bestemmes rigtigst efter Lungens Længde,

fra Halsen til Æggegangenej Bughulen fra Lungens bageste Ende til Clo-

aken.

Efter noiagtige Udmaalinger af hiin fælleds Huulhed (273 Linier i

åen voxne Snog), bor de forreste 127 Linier henregnes til Brysthulen,

de bageste 146 Linier til Bughulen. I den Nyfodte henhore de 27 Linier

til Brystet, de ovrige 32 Linier til Bugen.

Brysthulen synes under Snogens Tilvæxt forst at udvikle sig i sam-

me Forhold som Legemets Længde, men senere i et stigende Forhold. I

den Nyfodte havde Lungen 27 Linier, -^-^ af 90 Linier, (Ungens Længde).

I en Voxen paa 308 Linier holdt den ogsaa 0,3 af denne Længde ; nemlig

92 Linier. 1 en anden voxen Hunsnog af 356 Liniers Længde holdt den

ligeledes 0,3 j nemlig 107 Linier. Derimod fandtes ved folgende storre

Længder:

af 372 Lin. istedet for 112 Lin. ved Udmaalingen at have 114 Lin.

- 380 — — 114 — — . — 116 —
- 396 — — 119 — — — 123 —
- 420 — — 126 — — — 132 —.
- 480 — _- 144 — _ _ 153 _
« 504 — — 151 — — — 168 —
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Ungens Lunge er altsaa relativ kortere end i Snoge af 372 til 504 Liniers

Længde. Bughulen maa, som naturligt, forkortes i samme Forhold som

Brysthulen forlænges.

Snogens Lunge betragtes af Physiologerne under to Afdelinger, a)

dens forreste spongiose Deel, der er meget aarcrig og fungerer som det

egentlige Organ for Iltningen (Oxydations-Organ) ; b) åen bageste blaere-

formige Deel, der har faa Aarer, og tjener som Luftbeholder for Aandin-

gen og som Svommeblære.

Ved at vidmaale sine Snoge efter denne Afdeling fandt Forfatteren,

at den spongiose Lunge i Ungen, hvis Brysthule var 27 Lin. holdt 14

Lin , den blæreformige 13 Lin. og at folgelig hiin (den spongiose) ud-

gjorde 52 pCt. af Brysthulens hele Længde, denne derimod 48 pCt,

Han sammenholder derefter dette Resultat med Udmaalingen af de

forhen anforte 8 voxne Snoges Lunger:

I a) hvis Lunge havde en Længde af 92 Lin. var den spongiose 27

den blæreformige 65

i J) — — — 107 — var den spongiose 3t

den blæreformige 76

i c) — — — 114 — den spong. 32 blæref. 82

idj - - - 116 - -
i ej - - — 123 — —
i /) — — — 132 — —
i^) - - - 158 - —
ih)-- — — 168 — —
Efter disse Udmaalinger beregner Forf. at ^en spongiose Deel af Lungen

i Voxne kun udgjor . . . . . . . .29 pCt.,

den blæreformige derimod . . . ... . .71 —
Denne Ulighed i Blærelungernes relative Storrclse anseer Forf, som Aarsag

til, at Ungen- altid j naar den holdes under Vand, drukner inden faa Dages

Forlfib , og at den Voxne derimod i flere Uger kan bevare sit Liv og sin

Munterhed i Vandet.

Hunsnogens Bug indeslutter efter sin hele Strækning to parrede

Æggegange (Owiductus). Deres Længde befandtes ved Udmaalingen i In-

dividet af 308 Lin. at^ være . . . . . . 115 Lin.

604 — — 184 —
IMiddellængden af dem alle Otte (1176:8) . . - . , 147 —

(9*)

33 -
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Forf. fandt ved sine Undersøgelser aldrig begge Æggegange samtidi-

gcn fyldte af udviklede Æg. Sædvanligen laae de Alle paa langs i een

af Gangene, sjeldnere fordeelte i dem begge; i sidste Tilfælde indtoge nogle

den forreste Deel af den ene Gang, andre den bageste Deel af den anden,

saa at ingen laae jevnsides biiianden.

Kjæden, som samtlige Æg dannede, fandtes i alle drægtige Snoge

at ende sig 12 til 14 Linier foran Cloaken. Dette Æggegangens bageste

Stykke var nemlig stedse tomt og i en sammentrukken Tilstand. Da alt-

saa Middellængden af Bughinden ikkun er 147 Linier, og hvert modent

Æg 12 til 14 Linier, saa er Middeltallet af de Æg Æggegangene kunne

rumme, i det Hoieste at anslaae til 13 eller 14, om de end imod Drægtig-

hedens Ende presses lidt paa skraa mod hverandre. Heraf sees da, at de

»torre Klynger af 30 til 50 Snogeæg , som Forf. ifjor fremlagde for Sel-

skabet, umuligen kunne være kastede af een Snog. Der kan folgelig ikke

tvivles om, at jo undertiden flere Hunner af denne Dyrclasse lægge deres

Æg paa een og samme Tid i en fælleds Rede og at Æggene efter Fddselen

ere klæbede til hverandre,

I alle sine drægtige Snoge fandt Forf., foruden de i Æggegangene

(opiductus) indeholdte storre udviklede Æg, ogsaa mange mindre i begge

Æggestokke (oparia). Disse mindre Æg syntes at være bestemte for de

fdlgende Aar, De stdrre befrugtede laae aldeles frit, uden al Aareforbin-

delse med Æggegangen , de svommede ei heller (som Seger vil have seet)

i Æggehvide. Hænger man en drægtig Snog op ved dens Hale, saa synker

den hele Æggekjede, under Dyrets Bevægelser, et Par Tommer fremad i

Bugen ; naar der frembringes en Betændelse i Æggegangene antager vel

Skalhinden en rodlig Farve, n\en dog findes ingen Aareforbindelse mellem

dem og Æggegangen. De Aarer, der saaes paa tre indtorrede Æg, som

Forfatteren fremviste i Aaret 1829, tilhorte altsaa ikke selve Æggene, vnen

Æ>ggegangen. Disse Æg vare folgeligen ikke, som man dengang troede,

umodne, for tidligen kastede Æg, m.en niaa have været udskaarne af Snogen

tilligemed deres Indhylling (Æggegangen) forend de bleve ham bragte. Han
var nu overbeviist om, at Snogeægget ingen JOecidua^ ingen organisk Sam-
menhæng med Moderlegemet har.

I adskillige Snoge, som Forfatteren undersøgte i Begyndelsen af Julii

Maaned, fandt han, at Æggenes Skalhinde C/re, coriicalis) alt var fast og

seig, men at endnu ingen matrix ^ ingen Blodkar, og intet Embryo vare
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kjendelige. Ægget indeholdt en Lomogen gulagtig, ialv flydende Vædskc,

Blommen og Hviden vare endnu ikke adspredte, Blommen indhyllet i en

fiin Hinde, en Deel af PIviden ligesom Iialv storknet, og paa sin Overflade

Fastlieden nær, men ogsaa en lille Matrix, fyldt med en klar Vædske og

i samme et meget fiint sammenrullet Embryo med et rodt hoppende Punkt

Cpunctum saliens} i dets Centrum. Matrix havde i Gjennemsnit 2 til 3
Linier. Forfatteren troer derfor nu at han forhen (see Oversigten fra

forrige Aar) har ansat en for kort Tid for Snogeæggets Udrugning,

da Hjertet neppe efter 4 Dages Udvikling kan begynde sin centrale Virk-

somhed. Han troer derfor nu at Snogen befrugtes noget tidligere i For-
aaret end han tilforn troede! — Embryets lille Hjerte vedblev indtil paa

3die Dag at hoppe i den afddde Moders Bug, og det lod som om Blod-

karrene i Ægget imidlertid fortsatte deres Udvikling. Dette gav Forfatte-

ren Anledning til at udskjære en befrugtet Æggegang og at nedlægge den

i sin Mdddinge-Kasse; men Embryets Udvikling og Hjertets Slag ophdrte

inden faa Dages Forlob. Endeligen underbandt han ogsaa Bugen paa to dræg-

tige Snoge tæt foran Cloaken, i det Oiemeed at forhindre dem i at kaste

deres Æg, og derved at erfare, om ikke Ungerne skulde kunne modtage

deres fulde Udvikling i Moderens Bug og fddes levende. Men ogsaa disse

Forsog mislykkedes paa Snogen, ligesom for Geoffroy de St. Hllaire paa

Hdnen. Den ene af disse Snoge dode den 9de, den anden den 15de Dag
efter Underbindningen. Ved Sectionen fandt Forf. Æggegangene rode af

Betændelse ; Æggene havde faaet en rddguul Farve. Blommen og Hviden

vare udtdrrede eller ligesom coagulerede ; Embryerne ligeledes guulagtige

og ddde. Moderens Uretheres vare efter hele deres Længde lige til Nyrer-

nes forreste Ender opfyldte med en seig Urin af en skjon Perlefarve. I

Tarmene fandtes ingen Excrementer.

Ved denne Artikel spdrger Forfatteren: i hvilken Maaned (under

hvilken Temperatur?) befrugtes Snogen? Voxe dens Æg alt i Æggestok-

kene (ovaria) forend Befrugtningen er skeet? Træde de forst efter Befrugt-

ningen strax efter hverandre ind i Æggegangene (^Ouiductus)l

Om Snogens Aandedræt meddeler Foifatteren fo'lgende Beskrivelse:

Mundstykket af Snogens lange Luftrdr ligger paa Tungens lange Skede

^vagina lingfce^ ved Sliimhinden saa Idseligen heftet, at det under Aan-

dingen kan frit bevæges, ligefra Svælget til Næsegangenes bageste Aabnin-

ger (Choannæ), Holder Dyret Munden lukket, sa* er Bevægelsen ndiagtigt



LXX

hegrændset ved deu udhulede Fure, som dannes af Ovcrkjævens tvende

inderste Tandrækker. Under enhver Udaanding strækker Luftroret sig

fremad til Choannæ og udvider sig dets Munding til en rund Aabning

Crima gloUidis), hvorigjennem da Indaandingen skeer. Derefter tilsnores

igjen Mundingen, og trækkes tilbage i Svælget, indtil bag Tandfuren. Sno-

gen behover altsaa, medens den synker, ikke som flere Physiologer troe, at

boie sin Tunge tilbage over Luftrorets Aabning, for at erstatte Mangelen

paa Eptglottls,

Holder man dens Gab opspærret, saa kjender man tydeligt Aande-

drættets Rythmus paa Bevægelsen af Luftrorets Munding. Ved at under-

liinde Luftroret i Munden, standser man oieblikkeligen Aandedrættets me-

chaniske Phænomener. En Snog, som Forf. efter denne Operation lod

svomme i Vand (af 9J° R«) dode efter 4^ Times Forlob, en anden som ef-

ter Luftrorets Underbinding blev hængt op ved Halen i frie Luft, qvaltes

alt efter een Time; en tredie som han lod krybe frit paa Gulvet overle-

vede Operationen i 5 Timer. De for omtalte Udmaalinger af begge Lunge-

stykker, ere alle foretagne paa Snoge, som han havde qvalt paa denne

Maade, altid efterat Dyret ved Luftrorets Bevægelse havde robet, at det

ved en dyb Indaanding havde fyldt sine Lunger. — Ved paa denne Maade

at standse Dyrets Aanden, mener Forfatteren, at maxi vil kunne erholde

det sikkreste Resultat saavel om Lungernes Capacitet , som om den ind-

aandede Lufts qualitative Forandringer.

Forf. nærede adskillige voxne Snoge med levende Froer af forskjel-

lig Storrelse. En drægtig Snog af 408 Liniers Længde , som den 15 Juli

havde nedslugt 5 Froer kort efter hverandre, blev den 18 Juli qvalt ved

Luftrorets Underbinding; en Snoer blev derpaa lagt omkring Dyrets Bug
foran Cloaken, derefter Luft indblæst i Oesophagus ^ og da denne var un-

derbunden nær ved Hovedet, Dissectionen foretaget. Forf. fandt da Oeso-

phagus stærkt udvidet af Luft, lige indtil Blærelungens bageste Ende, efter

en Strækning af 158 Linier, men til Bughuulheden var ingen Luft trængt

frem ; Oesophagus udfyldte næsten hele Brysthulheden, Lungen og Leveren

vare trykkede njod den hoire Side og mod Rygraden; den hoire Aorte lob

fra Hjertets Basis paa skraa under Oesophagus fra hoire til venstre Side

for at forene sig med Aorta comrminis , 36 Linier bag ved Hjertets Basis.

Den hele Oesop/iagus var fra Halsen af indtil 32 Linier foran dens Ind-

trædelse i Bugen af lige Vide, af en flin Textur i og næsten uden synlige
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Blodaarer; dens ovrige bageste Deel var derimod kjendeligen stærkere ud-

videt, af en fastere Textiir og særdeles riig paa Blodaarer. Denne Ende

af Kanalen lob paa skraa lidt krummet fra hoire til venstre, for at forene

sig med Maven. Foruden de Blodaarer, som forgrenede sig forfra til begge

Sider omkring Kanalen, fandt Forf., at der tillige fra Galdegangene og selv

fra Galdeblæren, gik adskillige Aaregrene, af en gronladen Farve, til dette

bageste Stykke af Oesophagus, Da denne Snog tre Dage efter at den havde

nedsvælget Frderne, blev opskaaret, fandtes de alle 5 i den bageste Deel

tæt foran Maven. De lugtede ikke; deres blode Dele Lavde tabt al Sam-

menhæng og vare ligesom hensmeltedej Skelettet af de tostorste var endnu

heelt; deres Laarbeen fandtes brækkede, hvilket udentvivl var skeet for

Synkningen i Dyrets Mund. Skelettet af de mindre var for storste Delen

oplost. Det er, siger Forf, heraf klart, at Næringsmidlernes Oplosning

skeer i den bageste Deel af Oesophagus. Adgangen fra denne til Maven
er ogsaå for snæver til at kunne lade saa store sajnmenhængende Legemer

jjassere, og Maven selv for lille til at kunne rumme dem. Den egentlige

Madsmeltning maa folgelig skee i den bageste Deel af Brysthulen, ved Siden

af Leveren, den egentlige Mave, som ligger mellem Omboiningerne af de

nærmeste Tarme, Galdeblæren og pancreas synes derimod, WgGSomDuodenum

hos Mennesket, at have den Function, at forvandle Chjmus til Næringssaft,

og at adskille denne fra Excrementerne.

Snogens saakaldte Cloak er, som bekjendt, tilsluttet ved et hjerte-

formigt Dæksel (Cloak-Skioldct). Under dette er den beklædt med en

Sliimhinde, i hvilken der findes een Aabning for Urinroret, een for Ende-

tarmen, to for Æggegangene, to for Endekjertlerne (Afterdriisen). Cloaken

danner ingen Huulhed, intet Samlingssted for Urin og Excrementer, men

er alene bestemt til Beskyttelse for de anforte Aabninger.

Nærmest foran den har Snogen et eiendommeligt Muskel-Apparat,

som strækker sig 12 til 14 Linier mod Bughulen, og omgiver det bageste

Stykke saavel af Endetarmen, som af Urinroret og Æggegangene» Det er

befæstet til Hvirvelbenene og Ribbenene paa begge Sider og danner ligesom

en muskulos Sæk, der virker som en fælles Udtdmmelses-Muskel (Detrusor)

for Æggene, Urin og Excrementer.

Forf. har havt Leilighed til at see denne Muskel i Action. En

voxen Snog som han holdt indsluttet i et cylindrisk Glas, der var halv

fyldt med Vand, trak forst hiin Bugstrækning stramt sammen, loftede der-
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paa Cloak-Skjoldet fremad mod den sammensnorte Bug og trængte Cloak-

fladens indre Bedækning nedad og bagud indtil samtlige Udforelses-Aab-

ninger bleve synlige paa Sliiniliinden« Overflade. Under disse Phænomener

»prditede forst en tynd Straale af en hvid og noget seig Urin, som ikke

plumrede Vandet, omtrent 3 Linier frem af Urinroret og sank derpaa til

Bunds. Efter denne Udtommeise opliorte Sammensnoringen af Bugen, trak

Slimlunden sig tilbage og sluttede Skjoldet sig igjen tæt til Cloaken.

Et Par Minuter derefter viste sig atter de samme Phænomener, der

Indkastedes da af den fremdrevne Endetarms Aabning , uden mindste Opbold

i Cloaken, to smaa Klumper af et sort sammenbængende Eixcrement, livil-

ket ligesom Urinen strax sank til Bunds i Vandet.

Ingen af disse Udtommclser efterlod den mindste Ureenlighed i selve

Cloaken.

Forfatteren beklager, at det hidtil ikte lykkedes Iiam, at vorde

Oienvidne til Snogens Fodselsact. Han formener, at denne begynder saa-

snart det fdrste Æg er traadt ind i Endestykket af Æggegangen, der, lige-

som Endetarmen og Urinroret, ligger indsluttet i foromtalte Muskel (^De-

trusor) og at denne Muskel da virker ligesom Pattedyrenes Frugtmoder

(^uterus) ved sin Sammentrækning, og trykker Æggene, kort efter hverandre,

ned igjennem Æggegangens Aabning. Ved denne Indretning, siger han, er

der sorget for, at Excrement-Udtdmmelsen og Æggenes Afgang ikke gjen-

sidig lægge hinanden Hindring i Veien. Naar en Snog kaster en Deel

af sine Æg efter flere Timers Mellemrum, da turde Aarsagen hertil være,

at Æggene laae fordeelte i begge Æggegange.

Ved at meddele Selskabet Bemærkninger over de nye o^ sjeldne

Planter, som findes i det Mte Heite ai Flora Danica
,

gav Etatsraad og

Prof. Hornemann, R. af Dbr., tillige en Udsigt over hvad der hidtil var

gjort for Undersøgelsen af Gronland i botanisk Henseende. Den forste,

som samlede Planter i dette Polarland, var den for Christendommens Ud-

bredelse saa ivrige Biskop Hans Egede, Nogle af de fundne Planter ere

afbildede i hans "Gamle Grdnlands nye Perlustration," og main gjenkjender

deriblandt adskillige, som til den Tid vare nye Arter, f. Ex. Saxifraga

tricuspidata, Pyrola gronlandica, Dyras integrifolia og Pedicularis Oederi.

Hans Son, Biskop Poul Egede
,
gjorde ogsaa Samlinger af Planter i Gro'n-

land, og af ham har man endnu, i Universitetets botaniske Have, et grøn-

landsk Herbarium, som indeholder 26 Monocotyledoner og Dicotyledoner og

3 Acotyledoner, I dette lindes forudnævnte Arter og desuden adskillige
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andre, som ligeledes vare nye til den Tid, f. Ex. EriopJwrum capitatum,

Poteniilla hirsuta , Potentilla Egedii FL dan,, Epilohium latifoliumy An-
dromeda tetragona , Diapensia lapponica o. il. Henved 40 Aar derefter

undersogte en dansk Chirurg Brasen de grønlandske Planter i Landet selv,

og meddeelte disse, deels til den bekjendte Missionair David Crantz , deels

til Conferentsraad RottbolL De forste bleve, tilligemed de af Crantz sam-

lede, efterat de vare blevne nSiere bestemte af Prof. Schreber i Erlangen,

indforte i den 3die Deel af bemeldte Crantz's "Historie von Grenland,

Barby 1770," de sidste beskrevne i en Afhandling af Conferentsraad Rott-'

hiJll i "Skrifter af det kjobenliavnske Selskab af Videnskabernes Dyrkere,

10de Deel." Antallet af de pLanerogame Planter, fundne i Gronland, var

nu steget til 82 og af de cryptogame til 62. Ufuldstændigliedcn sees imid-

lertid deraf, at af Hydrophyter, hvoraf vi nu kjende omtrent 100 fra Gren-

lands Kyster, har Samlingen kun een, nemlig Fucus digitatus. Fra denne

Tid til 1812 sendte Provst Toraresen^ Biskop O. Fabritius og nogle andre

adskillige Planter fra Grønland, hvoriblandt et Par som ikke ere fundne

der siden , nemlig Lepidium gronlandicum og Pedicularis Gronlandica.

Imidlertid kjendte man endnu kun 100 phanerogame Planter og omtrent

ligesaa mange cryptogame, paa en Strækning af 300 Mile, fra Cap Farvel

til Upernavik. Men fra den Tid ere vore Kundskaber i denne Henseende

meget forogede, deels ved Prof. Giesekes lange Ophold i dette Land, deels

ved Lieutenant Wormskjolds Undersogelser , og endelig ved Botanikeren

J. Vahly som i flere Aar, med mere Held end nogen forhen, har bereist

Grenlands Kyster og Fjorde. Ved den forstnævnte Naturforsker blev især

den nordlige meest ubekjendte Deel af Vestkysten undersogt. Resultaterne

deraf findes i Brewsters Encyclopedia under Artiklen Greenland *}. Worm-

skjold udstrakte sine Undersogelser til den sydlige Deel fra Julianehaab til

Godthaab; og Fahl har havt det Held, paa Hs. Majestæts Bekostning, at

bereise, ikke alene en stor Deel af Vestkysten, men endog, ved at folge

Hr. Capitain-Lieutenant Graah paa Expeditionen til Qstsiden af Grduland,

*) Da Hr. Professor Gieseke kun har samlet 5 Arter af Slægten Carex, hvoraf man

nu kjender benved 50 fra Gronland, og Botanikeren R. Brown derpaa grunder

en Fremstillelse af Forholdet af de naturlige Plantefamilier i dette Land, sam-

menlignet med andre Landes; saa folger deraf, at det angivne Forhold ikke er

wgtigt.

(lo;
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at kunne sammenligne Vegetations-Forlioldet imellem Ost- og Vestkysten.

Capitain-Lieutenant Holboll, nn Inspecteur i det sydlige District, liar, da

han opholdt sig i det nordlige, nedsendt mange sjeldne Planter, f. Ex. Ara-

bis Holhollii Flor, dan., og ligeledes har Hr. Greve Rahen, ved en Reise

til Julianehaabs District, bidraget til Kundstah om Gronlands Flora. Ved

disse Naturforskeres Bestræbelser kjender man nu omtrent 300 vildvoxende

mono- Gg dicotyledone Planter i Grenland og over 500 acotyledone. De i

det 34 Hefte forekommende mærkelige Planter, ville vi ikke her anfore, da

Værket ligger for Publicums Oine.

I de Bidrag til vor Kundskab om Gronlands Fiske, som Prof, og

Ridder Reinhardt i afvigte Aar har raeddeelt Selskabet, blive Ichthyolo-

gerne gjorte opmærksomme paa tvende interessante Arter. Den ene af

disse danner i- Familien Gobioides en nye Slægtsform, der forener Tandfor-

holdet hos Soeulpen ^Anarrhichas Lupus) med de smaae foran Brystfinnerne

staaende Bugfinner hos Aaleqvahhen CZoaries pipiparus Cuv). Dens ge-

neriske Skjelnemærke sammensættes saaledes af de Kjendetegn, ved hvilke

de nævnte Slægter, hvis umiddelbart forbindende Mellemled den maa ansees

for at være, adskilles fra hinanden* Fiskens store Hoved og tykke Læber,

de stærke Tændi>r, og det bag Brystfinnerne til Halens Spidse meget sam-

mentrykte Legeme, giver den megen Lighed med den forstnævnte Art;

hvorimod det noget fladtrykte Hoved, den kortere Underkjæve, de smaa

Halsfinner, og de sig i Enden af Halen forenende Ryg- og Gadbor-Finn^r

gjor Overeensstemmelsen med den americanske Aaleqvabbe (Mitchills Blen-

nius eller Zoaries labrosus Cuu.), efter den ufuldstændige Beskrivelse og

maadelige Aftegning at domme, saa stor, at man skulde forledes til at ansee

begge for at være af samme Art, hvis der ikke udtrykkeligt blev bemær-

ket, at Ganen hos Zoaries labrosus er glat.

De Tænder, som sidde i de tykke Mellemkjævebeen, og i den stærke

Underkjæve hos denne nye Fiskeart, ere coniske tykke og korte, med en

tilrundet Endeflade. De længste sidde paa Beenknuder i den forreste Deel

af Mellemkjæven; inden for disse staae andre mindre Tænder, og en en-

kelt Rad af lignende optage den ovrige Deel af Randen. Tænderne paa

Ganebenene og Plovskjærbenet, hvilke aldeles mangle hos Aaleqvabbene,

ere af samme Form som de forhen beskrevne. Paa det sidstnævnte Sted

optage de kun Benets forreste udvidede Ende, hvorimod disse Tænder hos

Sdeulven sidde i en Rad paa hver Side af Midtlinien efter Benets hele
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Længde, og Lave desuden en anden Form. Svælgtænderne ere ogsaa cohi-

ske, men mindre end de ovrige og tillige spidsere. Bugfinnerne, ved Lvis

Tilstedeværelse den nye Fiskeslægt især adskiller sig fra Anarrhichas, sidde

kort foran Brystfinnerne, og tæt ved hinanden. De have kun en Længde

af fire Linier eller udgjore ^ af Legemets hele Længde, og sammensættes

af to enkelte og to deelte Straaler. Den ikke langt fra Nakken begyn-

dende Rygfinne, og den noget foran BugproClets Midte udgaaende Gadbor-

finne lobe sammen i Enden af Legemet og danne saaledes en uafsondret,

noget tilspidset Halefinne. Den forste Straale i begge disse Finner er ar-

ticuleret, 'de folgende ere tillige deelte. De brede tilrundede Brystfinner

tælle hver 19 fleerdeelte Straaler, og ere \f' 11"' J^nge eller udgjore om-

trent \ af Legemets Længde. I Gjællehinden , som ikke kan bedækkes af

det lille Gjællelaag, er Straalernes Antal 6. De smaae tynde Skjæl ligge

dybt i Huden, og deres Rand er rundt omkring omgivet af samme, uden

at de komme i Béroring med hinanden, hvorved Huden faaer et glat og no-

gent Udseende. Den tykhudede og rummelige Mave har en tilrundet Bund,

tæt over hvilken den nederste Mavemunding befinder sig. Der gives ingen

Appendices pyloricæ ', den meget membranose Tyndtarm udvider sig i Be-

gyndelsen til Mavens Diameter, men sammentrækkes efter en kort Afstand

til 1^ af det forrige Gjennemsnit. Den ovrige Deel af Tarmkanalen gjor

tvende Bo'ininger. Leveren er kort og tolappet, og den stoie Galdeblære

ligger frit iraellem Lapperne.

Denne Slægt har Forfatteren optaget i den grønlandske Fauna under

Navnet Lycodes, for at bringe dens Lighed med Soeulven i Erindring.

Arten selv bliver benævnt Vahlli efter Indsenderen , den naturhistoriske

Reisende i Gronland, som fandt det 14 Tommer lange Individuum i Maven

paa en Haifisk (Scymnus horealis Scoresh.), der blev fanget i Fjorden ved

Julianehaab.

Den anden Art henhorer til den af Ciipier opstillede Slægt ParaU"

pis, hvis samtlige Arter hidindtil kun fandtes i Middelhavet, og forst ere

beskrevne i Risso'. Det vilde være en besynderlig Anomalie, hvis denne

Slægtsform skulde overspringe saa mange mellemliggende Bredegrader, og

forst vise sig igjen paa den 61° nordlig Brede og under en saa meget vest-

ligere Længde. Det er sandsynligere at antage, at det er Mangel paa lagt«

tageiser, som lode den savnes i det europæiske Kysthav og i Nordsoen.

(10*)
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Forfatteren har ikke kunnet afgjore, om den fdrste Straale i do

uparrede Finner er en tynd Pigstraale, vnen med Sikkerhed kan han er-

klære den anden Straale for at være articuleret, og den tredie for at være

deelt. Han har i den bagerste Rygfinne ikke været i Stand til at opdage

nogen Straale, men vel saae han at Huden, af hvilken denne Finne bestaaer,

var tilboielig til at oplose sig i fine Trevler, hvilket sees ogsaa at være

Tilfældet ved Fidtfinnen hos nogle Arter af Laxefamilien.

Den gronlandske Art kommer Paralepis coregonoides Riss, meget

nær, og synes kun at adskille sig ved samme ved en liden Forskjel i Straa-

1ernes Antal i nogle af Svommefinnerne, og at Oinene tilligemed 1ste Ryg-

finne ligge noget nærmere til Spidsen af Hovedet hos de gronlandske In-

dividuer, som ero elleve Tommer lange.

Denne Fiskart er bleven optaget i den gronlandske Fauna uden eget

Artsnavn, indtil en iuldstændigere Sammenligning kan udfores med bedre

Exemplarer af P. coregonoides , end de i Museet for Piaanden værende.

Arten forekommer baade ved Julianehaab og Frederikshaab.

At man kun ved nærmere at eftergrandske Embryets Udvikling, vil

være istand til at forklare de Afvigelser fra Normaltilstanden, der kunne

opkomme i Organismen, og at man allerede derved er kommen til vigtige

Oplysninger, om nogle af de mærkværdigste Misfosteres Oprindelse og Be-

skafiPenhed, er almindeligt vedkjendt, — Ved enhver ny Iagttagelse om de

Organer, der hore til Embryets eller Fosterets Liv og om de Forandringer,

der foregaae i dem, bor Physiolegen derfor forelægge sig det Sporgsmaal,

om og derved nogen af de kjendte Misfostres Beskaflfenhed o^ Opi-indelse

maatte kunne forklares.

Dette foranledigede Professor og Ridder af Danuebrogen Jacobson

til at undersøge om og de mærkværdige Organer han har kaldet Primor-

dialnyrerne, hvis nærmere Undersogelse han forelagde Selskabet i Fjor,

kunde fore til nogen nye Oplysning over den vigtige Classe af Misfostere,

man kalder Hermaphroditer.

Efter at have viist , at Hermaphroditisraen er begrundet i Naturen

og at den som Normaltilstand hyppig viser sig i Planteriget og i nogle af

de lavere Dyreclasser, gaaer han over til Betragtningen deraf i Classen af

Hvirveldyrene, hvor den kun forekommer som en Anomalie, som en Mon-
strositet, der kan være indskrænket enten til de ydre eller indre Dele af

Generations -Apparatet«
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Han er enig med Mechel og flere, at i det forste Tilfælde denne

Misdannelse bestaaer i en standset Udvikling af de ydre Kjonsdele, hvor-

ved de vedblive at voxe efter den Form og Beskaffenhed de i en tidligere

Periode af Embryets eller Fostererets Udvikling havde. Han beviser, at

de fleste af disse saakaldte Hermaphroditer hore til Hankjonnet, og at deres

Særegenhed hidrorer fra en Kloft eller Sprække i Urinveiene (yina- eller

Sypospadiesis), stundom forbunden med Blærekrængning (Inpersio Vesicæ)

og med tilsyneladende Mangel paa Testikler, i det nemlig disse Organer ei

yare traadt« ud af Bughulen. At denne Monstiositet sjeldnere forekom

hos Hunkjonnet og da bestaaer i en Atresie forbunden med en Forstor-

relse af Clitoris. Endvidere, at man aldrig har funden Individuer, hos

hvilke de tvende forskjellige Kjonsdele vare dannede ved Siden eller oven-

for hinanden.

Hvad den mechaniske og indre Sphære af Generations - Apparat©!

vedkommer, ere de Exempler man anforer om mere eller mindre fuld-

komne Hermaphroditer af denne Art ei tilstrækkelig blevne undersøgte eller

oplyste. Han underkaster derfor de Iagttagelser vi nu derom have af

Hunter^ Mascagni, MOckel o. fl. en nærmere Critik , og soger at bevise , at

hos de Misfostre, hvor disse beromte Anatomer troe at have- funden Æg-
gestokke og ved Siden af dem meer eller mindre udviklede Testikler med

de dertil horende Sædgange, disse Dele vare de, til den Tid, endnu ikke

synderlig kjendte Primordialnyrer og deres Udforselsgange.

Disse Organer, der ere nogle af de forste der hos Embryet tiddan-

nes og træde i Function, hore saavel ved deres Structur som ved deres

Function til de Mærkeligste vi kjende, og skjondt den hele Cyclus, som de,

fra deres Oprindelse indtil deres Forsvinden, gjennemlobe, kun er kort,

efterlade de dog Rudimenter, der hos nogle Dyr vedligeholde sig hele Li-

vet igjennem.

Standse disse Organer i deres Udvikling og Forsvinden, da vedblive

de at voxe efter den Form og Beskaffenhed de havde i den Periode, hvor

Standsningen indtraf, og da derved nogle af deovrigeDele af Generations-

Apparatet blive Btaaende paa et lavere Trin af Udvikling, er man bleven

ledet til at antage, at en mere eller mindre fuldkommen Hermaphrodi-

tisme fandt Sted.

Forf. oplyser endvidere, hvorvidt no'iagtig Kunskab om disse Mis-

fostere i medieoforensisk Henseende ere vigtige for Lægen.
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Som Bidrag til Kundskab om EmLryets Udvikling liar samme Forf.

meddeelt Selskabet sine Undersogelser om de temporaire Gjeller der findes

hos Haierne. Ved Gjelleaabningerne af smaae Embryer af denne Slægt

lindes en Mængde fine Trævler; dette bestemte den beromte Ichthyolog

Bloch til at ansee dem for Unger af en egen Art nfHaifisk, som han der-

for kaldte Squalus fimbriatus. Blaiiwille viste, at de findes hos Embryer

af Haierne og Rokkene, at de ere Dele af Respirationsorganet og at de

kun ere temporaire. Forf. stadfæster sin Vens Blainpilles Opdagelse, vi-

ser at disse Forlængelser ere Fortsættelser af de egentlige Gjeller, og at

de ved tiltagende Udvikling forsvinde; endvidere, at disse temporaire Gjel-

ler forholde sig til de permanente X'aa samme Maade som Primordialny-

rei-ne til de egentlige Nyrer,

* Ved at fortsætte sine, i forrige Aarsberetning anforte, Forsog over

Virkningen mellem Clilorplatin og Viinaand, fandt Professor Zeise, at det

derved dannede Stof er en Forening af 1 Grunddeel Platin, 2 Grunddele

Chlor, 2 Grd. Kulstof og 4 Grd. Brint, eller, (naar det betragtes som en

Sammensætning af sammensatte StoIFer) af 1 Grunddeel Platin forchlorid og

2 Grunddele tung Kulbrinte; samt at de Foreninger, som dette Stof ind-

gaaer med Chlorkaliær, eller med Chlorammonær indeholde mod 2 Grund-

dele af hiint 1 Grunddeel af disse , og saaledes kunne betragtes som

Dobbelt -Salte, hvori Chlorplatinet er det negative Stof eller Syren

for begge Ledene, og Kulbrinten Æsket i det ene Led, Chlorkaliæret

eller Chlorammonæret i det andet. Efter at han havde udviklet dette,

i Forbindelse med mere angaaende denne Gjenstand, i sit Program til

Reformationsfesten forrige Aar ved Universitetet, foretog han sig endnu

en nærmere Undersøgelse over et Stof, som han havde erholdt ved at

gyde Ammoniak til en Oplosning af kulbrintet Chlorplatinkaliær, eller

Kali til en Oplosning af kulbrintet Chlorplatin- Ammonær. I den Af-

handling han herover forelagde Selskabet, viiste han, at dette Legeme er

en Forening af 2 Grund dele kulbrintet Chlorplatin og 1 Grunddeel Am-
moniak (N^ H*), saa at folgelig her, som i nogle andre Foreninger, Am-
moniaken forholder sig ligegjeldende med Ammonær, forbundet med et

negativt Stof. Han sogte at oplyse Grunden hertil, og viste dernæst hvor-

ledes disse Kulbrinte-Foreninger synes, hvad Sammensætningsmaaden an-

gaaer, at være i Række med de saakaldte sammensatte Ætherarter, den tunge
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Viiuolie m. 11. Nærmere her at omtale disse Ting, sj^nes overilodigt, efterdi

liiin Afhandling alt har forladt Pressen.

Ligeledes har Prof. Zeise fortsat sine, alt i Aarsheretningen 1826

omtalte Forsog over Dyvelsdrækolien. Han har derved fundet a) at denne

Olie, skjont dens Lugt synes at forraade en hdi Grad af Fordampelighed,

og skjont den ogsaa virkelig, selv ved almindelig Temperatur, fordamper i

betydelig Mængde i frie Luft, dog fordrer over 160° C. for at holde Li-

gevægt med et Tryk af blot omtrent -^-^ Atmosphære, og at den ved De-

stillation under et saa ringe Tryk, kun overgaaer langsomt selv ved 130°i

b) at den fdlgelig kun under et meget ringe Lufttryk kan destilleres ude-

componeret j c) at af den raa Olie, hvis Vægtfylde ved -f-
18° C. er 0,985»

kan erholdes en Olie med Vægtfylde 0,9017 og en anden med Vægtfylden

1,021 ; d) at hiin synes at bestaae af :

22,043 Svovel

6,480 Ilt

67,007 Kulstof

6,470 Brint

eller 2 Grunddele Svovel

1 Grunddeelt Ilt

16 Grunddele Kulstof

16 — Brint.

Mere herom, samt om Dyvelsdrækken overhovedet, kan snart ventes

i en udforlig Afhandling.

Contre-Admiral Bardenfleth har meddcelt Selskabet en Afhandling

om Orkanerne. Disse voldsomme Luftstromme ere indskrænkede til visse

Egne af Jordkloden, i det de, efter hans Fremstilling, ikkun finde Sted i

Vestindien, i det chinesiske Hav og ved Mauritien; altsaa ikkun mellem

10-30° Brede Syd og Nord for Æquator , ved de vestlige Grændser af de

store Passalstrog, der hvor vulkanske Oer ligge i nogen Afstand fra destore

Fastlande. — Orkanerne ere dernæst ogsaa bundne til en vis Aai'stid, f. Ex.

paa de danske vestindiske Oer til Tidsrummet fra 25 Juli til 25 Octobei*, i

det chinesiske Hav omtrent til samme Tid, og ved Mauritien til Tidsrummet

fra Januar til April, som i den sydlige Hemisphære ere de til hiine sva-

rende Maaucder. Der angives i Almindelighed adskillige Varselstegn for

Orkaner, saasom Barometrets betydelige Fald, styrtende Regn, Havblik,

Dynning , Havets pludselige Stigen og Falden , og Dyrs Uroe. Af disse
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anseer Forfatteren Barometrets Fald for det eneste sikkre; men dette er et

saameget paalideligere Varsel, som Barometret indenfor Vendekredsene ikke

er underkastet de betydelige Forandringer, som finde Sted i den tempererle

og kolde Zone. Et Fald af blot to Linier opvækker allerede Opmærksom-

hed. Til Orkanens Særegenbeder horer: dens store Voldsomhed, hvorpaa

Forfatteren anfdrer adskillige Exemplerj dernæst at den kommer stode-

viis, at den ofte er indskrænket til smalle Strimer, saa at af nærliggende

Egne een kan blive udsat derfor, en anden ikke ; at Vindens Retning plud-

seligen og voldsomt forandres, ligesom ogsaa Orkanstodene ofte afvexle

med Havblik, at den næsten altid ledsages af osende Regn og electriske

Udladninger, ofte af Jordskjelv og en pladselig Stigen og Falden af Havet^

Særegent er det ogsaa, at Orkanen er meget kortvareude og at Orkanste-

det har en fremadskridende Bevægelse, uafhængig og ofte modsat Orkan-

vindens Retning, saa at f. Ex Orkanen i Vestindien forst viser sig paa de

ostlige, senere paa de vestlige Oer, uden Hensyn til den Retning Orkan-

vinden selv har. Denne fremskridende Bevægelse, de hyppige Vindforan-

dringer, der synes at forudsætte en stor Hvirvel i Luften, og den osende

Regn, som ledsager Orkanen, foranledigede Forf. til at sammenligne den

med en stor Vandaase.

Han slutter med at angive de Forholdsregler, der saavel til Lands

som til Soes ere at iagttage, for at forebygge eller formindske de ulykke-

lige Virkninger af Orkanen.

Professor Schouw har forelagt Selskabet et Udkast til en Fremstil-

ling af Menneskeracernes Forhold til den omgiuende Natur, Han meente,

at en saadan Sammenstilling vilde bidrage til Kundskaben om Kliraatets,

Jordbundens, Plante- og Dyr-Verdenens Indvirkning paa Menneskets le-

gemlige Tilstand, aandelige Udvikling og selskabelige Forfatning, en Ind-

virkning der er umiskjendelig, men af de fleeste Naturkyndige anslaaes for

hoit; han antog at Sammenstillingen ogsaa kunde afgive et Bidrag til at

lose det store Problem om Menneskets Oprindelse, et Problem hvis Af-

gjorelse (om saadan ellers er mulig) det vilde være aldeles urigtigt at over-

lade til Naturforskerne allene. Han gjorde opmærksom paa de store Van-

skeligheder, der frembyde sig ved at sammenstille Menneskeracerne med

den omgivende Natur, paa Grund af vor hdist ufuldkomne Kundskab baade

om mange Menneskeracer og om mange- Egnes Naturbeskaffenhed. Saavel

med Hensyn hertil, som af flere Grunde, ansaae han den af ham gjorte
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Sammenstilling for altfor ufuldkommen til at meddeles i Trykken, og vilde

'

Llot have den betragtet som et Udkast, forelagt for at modtage Berigtigel-

ser og liore forskjellige Meninger. De mange Enkeltbeder Afhandlingen

indeholder, gjore den ogsaa uskikket til at leveres i Udtog.

Professor Forchhammer har i Lobet af Aaret forelæst Selskabet en

Beretning om en Række af Forsog over Leerarternes Sammensætning og

Oprindelse. Den Methode, som blev brugt ved disse^ moisommelige Analy-

ser, grunder sig paa de allerede tidligere af ham iagttagne og til' Selskabet

raeddeelte Erfaringer om visse metalliske Kiselsaltes Decomposition ved

Svovlbrint. Arbeidet deler sig derfor ved enhver Leerart i 3 eller 4 Ho-
vedoperationer. Den forste bestaaer i en Digestion med meget fortyndet

Saltsyre, hvorved den kulsure Kalk især oploses og siden ved de bekjendte

analytiske Operationer bestemmes. Den anden bestaaer i flere gjentagne

afvexlende Indvirkninger af Svovlbrint, Saltsyre og kulsort Natron. Svoa'1-

brinten decomponerer her nemlig Jernets Kiselsalte og ophæver derved den

Forbindelse, som finder Sted imellem alle de andre Baser og Kiseljorden

j

Saltsyren oploser Baserne, og det kulsure Natron træder i Forbindelse

med Kiseljorden. Alle disse Stolfer udskilles siden og bestemmes paa de

bekjendte Maader. Den tredie Operation bestaaer i en Indkogning af det,

som bliver tilbage efter de andre Indvirkninger} med Svovlsj-re, og en se-

nere Behandling med kulsuurt Natron. Herved bestemmes den kiselsuré

Leerjoid. Den fjerde Operation bestaaer i en Glodning med kulsuurt

Barj^t, og senere Analyse efter den Methode, som anvendes for de æskhol-

dige Mineralier.

Forfatteren' har allerede i forrige Aar meddeelt nogle Bemærkninger

over de Producter, som den bornholmske slemmede Porcellainsjord gav ved

Behandlingen med Svovlbrint; han har nu fortsat disse Undersogelser og

har fundet, at de enkelte Mineralier, der sammensætte denne Porcellainsjord,

cre fdigende:

0,33 kulsuur Kalk, kulsuur Magnesia og Glimmer i fen Til-

stand, hvori d.Qxi er oploselig i meget fortyndede Syrer,

3,50 Glimmer,

74,30 Kaolin (A^) -f Si + 2 Ag),

21,87 Quartssand.

(11)
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Glimmeren var sammeiisat af Kali^ Magnesia, Leerjord, Jernilte og

KiselJord, og der fandtes ved samme Operation, et Kiselsalt af et Metal-

ilte, som Forfatteren har anseet for Cerium, men som dog synes væsent-

ligt forskjellig derfra, og hvis Natur trænger til en noiere Undersogelse,

som hidtil ikkun har været forhindret ved den yderst ringe Mængde, hvori

det findes i Lerets Det som Forf. kalder Kaolin , findes i den bornholm-

ske Porcellainsjord mechaniskt blandet med Quart* og Forf. har forsogt at

bevise y at al Porcellainsjord ikkun er en mechanisk Blanding af Quarts

med denne kiselsure Leerjord,, hvori Iltmængden i Syren og Basen er lige

stor» Det er ved en Mængde geognostiske Iagttagelser afgjort, at Porcel-

lainsjorden hidrorer fra decomponeret Feldtspath ,. men for at denne For-

vittring kunde frembringe Kaolin,, maa Vandet oplose en Forbindelse af

S Grunddelé Kiseljord og een Grunddeel »Kali eller en Forbindelse, hvori

Kiselsyren indeholder 9 Gange saamegenJlt„ som Kaliet. Det er vel be-

kjendt, at Fuchs*& Vandglands; nærmer sig meget til denne Forbindelse og

at dette mærkværdige Salt er opløseligt i Vand. Forfatteren gjor opmærk-

som paa den Eiendommelighed ved vore forskjellige Leerarter, at af det

Kalr^ som deri indeholdtes, er Glimmerens blevet tilbage, medens Feldt-

spathens er forsvundet^

En anden Leerart fra samme Oe fandtes at være sammensat a£

Glimmer, Kaolin, Quartssand, Natron og, Magnesia Feldtspath og en meget

stor Mængde Jernilte, som uden Tvivl hidrorte fi'a kulsuurt Jern, som

ledsager i endnu uforandret Tilstand den Kulforraation ,, hvortil ogsaa Ler

ret horer..

Forfatteren gik derfra over til Undcrsogelsen af 3 Leerarter, der i

"Vort Fædreland spille en. saa betydelig. Rolle,, nemlig det almindelige gule

Leer, Blaaleret og Marsklandenes Klik eller Klai. Da det ved de tidligtre

Analyser synte& afgjort, hvad allerede Geognosien længe havde lært, at Por-

cellainsleret hidrorte fra en Granit,, som er meget fattig paa Glimmer, saa

maatte det faae en foroget Interesse at undersoge,, om ikke disse saa vidt

udbredte Leerdannelser havde en analog Oprindelse, og Forfatteren haa-

hede tillige at kunne forskaffe sig Oplysninger om Aarsagen til deu Friigt-

tarhed Marskjorden viser fremfor vore ovrig© Leerjorder*
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Guult Leer fra meget forskjellige Dele Æf Landet indcliolder ::

1. Kali-Glimmer,

2. Kaolin,

3. ^uarts,

4. Jernilte.

Glimmer er i meget storre Mængde tilstede end i Porcellainsjorde«

og der findes en ikke ubetydelig Mængde Jernilte, som ikke kan fcringes

ind under Glimmerens Formel j men sætte vi i Stedet for Kaolin det hvoraf

det er frembragt, aiemlig Feldtspath, saa see vi, at det er Granit, der ved

en endnu ikke fuldkomment forklarlig Forvittring igjennem dens liele Masse

liar dannet vor gule Leerformation ; Jerniltet er lier paa ingen Maade uden

Betydning, da det er vel bekjendt, at Magnetjernsteen x>g Titanjern i meer

eller mindie betydelige Korn €r en bestandig Ledsager af Skandinaviens

Granit-Gneus.

Blaaleret viser, omendskjondt det forekommer i de samme Egne og

undertiden i næsten umiddelbar Nærhed af det gule Leer, sig i sin Sam-

mensætning væsentligt forskjelligt fra dette sidste. Det indeholder intet

eller yderst ainge Sjjoer af Kali, og Beregningen af det ved Svovlbrint

decomponerede Mineral, gjor det sandsynligt, at det er Hornblænde i dens

Forening med Feldtspath, som Diorit, Sienit og hornblændeholdig Gronsteen,

som har leveret Materialet til disse Blaaleers Masser. Hermed stemmer

den storre Mængde Jernilte og den mindi'e Kiseljord som de indeholde.

Marskjorden «r ikkun undersøgt i et eneste Exemplar fra Wieding-

Larde, en Egn^ som allerede i Aarhundreder har været dyrket. Den viste

sig derfor meget Tiig paa Humus, men den indeholdt ikkun et Spoer af

Chlorkalhær t)g TChlornaterær , hvilket er meget paafaldende, uaar man be-

tænker dens Oprindelse fra Havet, og som ligefrem beviser imod den Me-

ning, at Chlorhalkær for dets vandtrækkende Kraft, eller det almindelige

Kogsalt skulde være Aarsagen til Marskens Frugtbarhed. Den indeholder

ligeledes ikkun et Spoer «f kulsuur Kalk, «om ogsaa hyppigen betragtes

som en af de forste Betingelser til en frugtbar Jord. Den er iovrigt sam-

mensat som vort gule Leer, og indeholder en betydelig Mængde Kali-

Glimmer.

Ikkun en eneste Forskjellighed kunde Forf. opdage og den ligger i

Kali - Glimmerens forskjellige Tilstand i disse 2 Leerarter. I det gule

Xeer virke fortyndede Syrer ikkun oplqsende paa en yderst ringe Deel
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af Glimmeren, og det ovrige maa forst decomponeres ved Svovlbrint for at

Syrerne skulle indvirke; Marsklerets Glimmer er derimod yderst let op-

loselig i overordentlig fortyndet Saltsyre. Et det da, sporger Forf., den

storre Lethed hvormed Planterne kunne uddrage Kaliet af Jorden, hvorved

Marskegnenes frodige Vegetation bestemmes, og er det maaskee Grunden,

hvorfor netop de kalirigeste Planter," f. Ex. Raps, voxe der til en Fuld-

kommenhed, som de ikke opnaae i nogen anden Egn af vort Fædreland.

Som bekjendt har det store Vanskeligheder at udmaale store Dyb-

der i Havet ved Lod og Snor, saasom Touget let antager en ganske anden

Stilling end den lige og lodrette. Blandt de Midler, som man har foreslaaet

til Dybders Maaling, har ogsaa været Luftens Sammentrykning. Allerede i

Begyndelsen af forrige Aarhundrede blev dette forsogt. Den Fremgangs-

maade, man dengang anvendte dertil, befandtes ikke fyldestgjorende ; imid*-

lerlid syntes Grundtanken vel værd at udfores paa en anden Maade. Etats-

raad og Professor Orsted, R. af Dbr. og Dbm , har foreviist Selskabet et

meget simpelt Redskab , som synes at kunne tjene til Oiemedet. Man

danner sig lettest en Forestilling derom, naar man tænker sig, at man tager

en lille Flaske med et tilsmeltet Haarror til Hals, og boier denne Hals,

nær ved Flasken saaledes om, at den kommer til at gaae nedad parallelt

med Flaskens Sider. Delte Redskab sættes i et Cylinderglads med Qvik-

solv, saaledes at Vandet, naar Redskabet sænkes ned deri, trykker Qviksdl-

vet op i Flasken, i det Luften ved sin Sammentrykkeliglied maa give efter.

Jo dybere Flasken kommer under Vandet, jo mere sammentrykkes Luften,

og ^esto mere Qviksolv kommer der ind. Naar Redskabet atter trækkes

op, udvider den sammentrykte Luft sig paa ny, og gaaer bort; men Qvik-

sdlvet, som strax fra forst af er faldet ned i Flasken, bliver deri. Vægten

eller Maalet af Qviksolvet i Flasken, sammenlignet med det der udkrævedes

til at fylde den heelt, angiver da hvormange Gange Luften har været sam-

mentrykt ; og derfra slutter man sig da let til Hoiden af den trykkende

Vandmasse. Da Varmen forandrer Luftens Rumfang ^ maa et selvbeskri-

vende Thermometer, helst af Metal, fdlge med. Da man veed, at Luften

udvides 0,00375 ved hver Grad, efter Hundredcels-Thermometret, det op-

varmes, og sammentrækker sig ligesaa meget ved Afkjolning, saa kan let

Varmens Indflydelse beregnes. Fyldte man Redskabet med Vand, istedet

for at lade det holde Luft, kunde man faae en meget noiagtig Bestemmelse

af Vandets Sammentrykning paa store Dybder, og siden maaskee bruge
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Vandéts Sammentrykning til Maal ved de meget store Dybder, hvor Luf-

ten sammentrykkes til et saa meget lidet Rum, at Feil lettere kunde be-

gaaes. Ved Forsogene over Vandets Sammentrykning maatte man dog

udlænke en Indretning, hvorved Soevandet hindredes fra at snige sig ind

mellem Glasroret og Qviksolvetj hvilket er let at udfore, men ikke let ka«i

gjdres tydeligt i en Beskrivelse uden Figur.

Samme har ogsaa forelagt Selskabet en Forklaring over Morgen-

og Aftenroden med de dertilhorende Himmelfarver; men da han i det

P nyeste Bind af Brandes Vorlesungen ilber die Naturlekre , seer at den be-

rdmte Leipziger Professor næsten i Alt er faldet paa samme Forklaring,

tilbageholdes den her.

Philosophish Classe.

Sporgsmaalet om Forholdet mellem Sjæl og Legcm vil ikke kunne

fores til noget Resultat, der kunde betragtes som ganske sluttet, uden at

Sporgsmaalet om Forholdet mellem Kraft og Materie tillige kommer under

Overveielse. Men ialmindelighed tænkes herved kun paa Forholdet mellem

Sindsvirksomhed og Legemsvirksomhed, Tanke og Bevægelse. Prof. Sib~

bern har forelagt Selskabet en Afhandling over Forholdet mellem Sjæl og

Legem, betragtet inden denne Grændse. Han bemærkede at Sporgsmaalet

egentlig angik Forholdet mellem tvende Slags Grundyttringer af det selv-

samme Sjælelige, saasom dette ligesaafuldt er Kilden til Livets Yttringer i

Legemet, som til Sindets Virksomhed. Han slutter sig heri til Identitets-

læren, ifolge hvilken Forholdet fremstilles saaledes, at en Tanke ikke tages

som det, der umiddelbart bevirker den tilsvarende Legemsyttring og om-

vendt; men at Sjælen, naar den sættes i en saadan Virksomhed, at den

yttrer sig i en vis Tankes Frembringelse, da med det samme bringes til

at virke paa den tilsvarende Maade i det legemlige. Forfatteren knyttede

hertil den Mening, at disse to Arter af Virksomheder vel kunde staae i

polarisk Modsætningsforhold til hinanden. Men uden at bygge herpaa,

sogde han at vise det ubefdiede i at betragte Hjernen som Organ for Sinds-

virksomheden, eller at betragte det som det, hvori eller hvorved Tankerne

frembringes. Han tog derved Hensyn paa Broussais Lære om denne Gjen-

stand, og meente at denne havde forvexlet Betingelse med Aarsag, et uad-

skilleligt Medfølgende med et Bevirkende. Hvad Galls Lære angaaer,

meente Forfatteren, at det a priori Intet havde imod sig, at de til de for-
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skjellige Sinclsylti-iiigcr svarende HjernevirksotnTieder vare saa forslcjellige,

at hver især havde sin Deel af Hjernen, hvor hen den trak sig ; Jcun fandt

han, at saadanne Dele ikke burde kaldes Organer for 5indsyttringerne,

hvortil man ikke engang var istand til at vise den Afgrendsnin^, der skulde

begrunde en anatomisk Berettigelse. Han mener, at det Væsentlige af

Galls Lære om Hjernen lader sig forene aned de forskjelli^ste Meninger

om Forholdet mellem Sjæl og Legeme.

Men een Hovedting ansaae Forfatteren det »endnu for hoist vigtigt

at oplyse. Sensualisterne holde det for aldeles klart, at de relativ forste

Stod , hvorved Livsvirksomheden hos et Individ bestemmes , altid komme

udenfra. Forfatteren viste nu, at der ligesaa fuldt i indvortes aandeligt

Henseende gives noget Objectivt, hvortil Individet, formedelst sin aandelige

Sands Ætaaer i Forhold, som at der i legemlig Heiaseende ^ives Objecter.

Deels godtgjor Forf. at alt hvad der bringer os til at tage Gjenstandene

for vor Seen og Horen for virkeligt udenfor os værende Gjenstande, maa

ogsaa conseqvent fore til at •erkjende, at vi i mange Henseender i vort

Indre have at gjore med noget Andet -end os Selv. Deels viste han hvor-

ledes en mere speculativ Betragtning maatte lære os det Samme; da det

maatte erkjendes, at othvert individuelt Væsen constitueres «Her gjores til

det, det er, ved en universel Virken; og at det blev Fdlge af Selvbe*

vidsthedens Natur, at Individet ogsaa anaatte fole sig i Forhold til og in-

denfra bestemt ved dette Universelle, saa at dette ligesaa fuldt som den

udvortes Natur hlep en GJenstand for det. Heraf fulgte da, at den forste

Impuls kunde ligesaavel komme fra den indvortes og sjælelige Side, soin

fra den udvortes og legemlige.

Ordhogscoimnissiojien

har fortsat Revisionen af Bogstavet S, ; og 18 Ark ere deraf trykte.

Meteorologis}; Committee,

Commilteen liar modtaget en Deellagttagelser fra de allerede stiftede

meteorologiske Observatorier og har havt Leilighed til at stifte et nyt, i det

Hr. Pastor Jhomsen til Nordrederne blandt Færoerne ej: blevet forsynet

aned Instrumenter.
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Fra 3i Mai i83i til 3i Mai i832.

R' I det Tidsrum, hvorover lier skal aflægges Beretning, har Selskabet

at beklage Tabet af tre Medlemmer:

Professor Henrick Gerner p^ Schmidten,

Legationsraad Peter Koefod jinker Schoasboe y Ridder af Dannebro-

gen og af den russiske St. Annaordens 3die Klasse.

Etatsraad Gregers TVady Ridder af Dannebrogen og Professor i Mi-
neralogien*

I samme Tidsrum har Selskabet optaget folgende udenlandske Medlemmer*

Hofraad og Professor v. Martius „ Ridder af den Bayerske Fortje-

nesteorden.

Geheimeraad og Professor Linhy Ridder af den Preussiske rode

Orns Orden.

Michael Faraday^^ Medlem af det KgL Videnskabernes Selskab i

London..

Den physis^e Classei.

Etatsraad Hornemann ,. Ridder af Dannebrogen , har i sidste MoJe-
aar fremlagt for Selskabet det 35te Hefte af Flora Danica , ved hvilken

Leilighed han gjorde opmærksom: paa? adskillige deri forekommende Planter,

som enten ved Sjeldenhed eller Forekomst eller Egenskaber ere mærkvær-

dige, og isærdeleshed foredrog nogle Bemærkninger om Forholdet af de i

Gronland fundne Vegetabilier ,, sammenlignet med Forholdet i andre især

Polarlande. Til denne Fremstilling foranledigedes han især ved de heldige

Undersogelser, som Hr. Candidat J. Vahty under en fleraarig, paa Kongelig

Bekostning foretagen Reise har anstillet paa hiint Lands Ost- Syd- og^

Vestkyst. Hoved-Resultaterne deraf ere folgende::

Antallet af de for Tiden i Gronland fundne Planter af Monokoty-

ledonernes og Dikotyledonernes Række, er 315, af Acotyledonernes (Breg-

nerne ikke medberegnede) 311^ hvilket omtrent er fjerde Parten af hvad

der findes i disse Afdelinger paa de danske Oer;. i Jylland og i Hertug-

dommene.

Af ovenmeldte 315 Arter henhore- 123" til Monokotyledonérne og

192 til Dikotyledonerne. Forholdet er altsaa som 12:19. I Danmark er

Forholdetheelt forskielligt, nemlig som 11:31.
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Af begge disse Afdelinger findes i Gronland 176 (altsaa mere end

Halvparten), som ikke ere fundne i Danmark. Sammenligner man i denne

Henseende Grenlands Floi'a med Norges, da finder man at liiintLand frem-

bringer 44 Plantearter, som ikke ere fundne i Norge. Nogle af disse synes

at være egne for Gronland f. Ex. Lepidium gronlandicum , Alyssum arcti^

ciim, andre derimod ere fundne i LaLz'ador, Kanada, Kamskatka og paa

Melville-Oen, hvoraf her kun nævnes Coptia trifoliata ^ Leditm latifollum.

Ardbis HolboUii) Pedi.cularis grbnlandica og euphrasioides , Saxifraga iri-

cuspidaia , Erigeron compositiim , Stellaria gronlandlca , Alopecurui ovatus^

Uvularia amplexicauUs og Carex Wormshioldii.

De kotyledone Planter fremtræde i Gronland under 40 Familier,

i Danmark derimod under 87, Forholdet mellem Slægternes Antal og

Arternes er som 118:423. Gronland har 8 Slægter som ikke findes heri

Danmark derimod 314 Slægter som ikke findes i Gronland.

Af Cyperaceæ findes i Gronland 50, altsaa omtrent \ af det hele

Antal. I Danmark er Forholdet som 1 : 16. I Labrador , hvor det hele

Antal af phanei^ogame Planter er (efter E. Mayer) 168, er Forholdet som

1 : 21. Dog raaae bemærkes , at Fortegnelsen af de labradorske Planter,

grunder sig paa meget ufuldstændige Undersogelser. Paa Melville-Oen er

Forholdet som i Gronland.

Græsarterne udgjore i Danmark /^ Deel af det Hele, i Gronland

derimod \. Eaade denne og den foregaaende Familie tiltage altsaa imod

Polerne.

Labiaternes Familie har kun een Repræsentant i Gronland, nemlig

den almindelige vildvoxende Thimian. Paa Melville-Oen forsvinder denne

Familie ganske.

Planterne med sammensatte Blomster aftage ligeledes imod Polerne,

men ikke i samme Forhold, som den foregaaende Familie- I Danmark er

Foi'holdet som 1:13, i Gronland som 1:21.

Umbellaterne have kun 2 Repræsentanter i Gronlands sydlige Deel,

nemlig Angelica Archangelica og Ligusticum scoticum. I Labrador findes

kun Angelica; paa Melville-Oen forsvinde de ganske. I Danmark udgiore

de 2V ^f ^^^ Heele.

Af Saxifragernes Familie har Gronland 11 Arter, som ikke findes i

Danmark, (Paa Spitsberg(?n fandt ilt. Keilhan Saxijraga Hirculiis). Fe-
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tniliem Forhold er i Gronland som 1:31, i Latrador som 1:28, paa

Melville-Oen som 1:6, og i Danmark som 1:212.

Crucifererne : Det er bekiendt at Arternes Antal heraf aftager mere

imod Æqvator end imod Polerne. Dette viser ogsaa deres Forekomst i

Gronland, hvor Forholdet er som 1:16. Antallet er derimod i Danmark
som 1:24, i Labrador som 1:28, paa Melville-Oen som 1:7.

Den samme Tiltagen finder Sted ved de Nilléhehlomstrede. Antallet

af disse Planter i Gronland er 21 altsaa j^j, hvoraf 9 ikke findes paa vore

Sletter. I Danmark forholde de sig som 1 : 27, i Labrador er Forholdet

som i Gronland, paa Melville-6en som 1:13, i Finmarken som 1:27.

Ogsaa Forholdet af Lyng-Familien er storre i Gronland end i Dan-

mark, nemlig i hiint Land som 1:15, i dette som 1:82. I Labrador er

Forholdet som 1:8, paa Melville-Oen derimod som 1:67.

Af de Raklcblomstrede har Gronland 17 Arter, hvoraf Pileslægten

optager de fleeste. Forholdene ere : i Gronland som 1:18, i Labrador som

1:13, paa Melville-Oen som 1:67, i Danmark som 1:40.

De Rosénblomstrede Planter have i Gronland, skiondt Slægten Rosa

er udelukket derfra, 16 Arter, altsaa omtrent •^. I Danmark er Forholdet

næsten det samme, nemlig som 1:21, i Labrador som 1:12 og paa Mel-

ville-Oen som 1 : 16.

Ogsaa de Grønlandske Ranunculacecr have omtrent samme Forhold

som de danske, nemlig 1:31 og 1:32. I Labrador som 1:28 og paa

Melville-Oen som 1 : 13.

De Bælgbærende aftage imod Nordpolen omtrent som Labiaterne og

Umbellaterne. I Gronland findes kun 2 Arter deraf, nemlig Pisum mari^

iimum og t^icia cracca (den sidste formodentlig indfort, da den kun findes

paa Ruinerne af de gamle Nordmænds Boliger).

Professor Reinhardt, Ridder af Dannebr., gav Selskabet Efterretning

om 2de Individuer af Pagellus centrodontus Ciw., som i et Mellemrum af

3 Maaneder vare blevne fangede ved Siællands Kyster, hvorved denne Fi-

skeart forste Gang kunde omtales i den danske Fauna, Det ene Individuum,

som li\e\ fanget ved Gilleleje den 21 Febr. .1832, er næsten 19 Tommer

langt. Det andet fangedes ved Dragoe den 28 Mai ; det har en Længde

af 14 Tommer. Deu af Donopan i british Fishes Vol. 4, Tab. 89 givne

Afbildning af denne Art, som der har faaet den urigtige Benævnelse Spa-

rus auratus, fandtes ved Sammenligning med det foreviste mindre Indivi-

(12)
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duum i det hele overeensstetninende. Begge Exemplarer ere opstillede i

den kongelige Zoologiske Samling. I nogle tilfdiede Bemærkninger over

de i det danske Kystliav forekommende sieldne Fiskarter overliovcd, blev

'henviist paa de vigtigste Forhold, af hvilke Sieldenheden fremgaaer. Saa-

ledcs befinde nogle af disse Fiskarter sig ved de danske Kyster paa den

yderste Grændse af deres geographiske Fordeling, og folgelig kun i faa og

adspredte Individuer; hertil kan regnes Labrax lupus, Mugil capito og Ca-

ranx pulgaris. Andre forekomme langt udover deres nordlige eller sydlige

Grændse, derfor uregelmæssigt og tilfældigviis fangede; til de fdrste henr

hore iblandt andre Mullus surmuletus, Pagellus centrodontus , Brama Rai

og Scomber esox Cainperi ; til de sidste hore Sebastes noruegicus ^ og Kog-

marus islandicus. For nogle Arter ligger det danske Kysthav vel endnu

i Zonen af deres geographiske Fordeling, men de træffe ikke der, eller i det

mindste kun sparsomt og ufuldstændigt, de Stedforhold , som ere passende

til deres Ophold; her bor især nævnes de kun til Klippekysten sogende

Labrus Arter, hvilke findes hyppigen baade nordlig og sydlig for Danmark,

Endnu udgior Lampris guttatus et Led af en egen Gruppe sieldne Fiske,

nemlig af saadanne, som hidindtil allevegne ere fundne yderst sieldent og

uregelmæssigt. Af denne blev den 3 Mai d. A. hos os fanget et Indivi-

duum af Middelstorrelse, hvis Skelet nu er opstillet i det kongelige Museum.

Det er det 3die af de Individuer, som saavidt vides, ere i en Tid af 30

Aar blevne fangne ved de danske Kyster, og det er mærkværdigt at alle 3

ere trufne i samme Egn, nemlig i Issefiorden ved Jægerspriis.

Vi have i vor Oversigt for Aaret 1828 og 29 omtalt Professor og

Ridder Jacobsons Methode, at sonderbryde og bortskaffe en Blæresteen og

det af ham dertil opfundne Instrument. Han har senere mældt Selskabet,

at hans Instrument er bleven provet af de franske Læger. Dupuytren har

skjænket dette Instrument sit Bifald, og anvendt det med Held. Saavel

denne beromte Chirurg, som og Leroy d'Eitiole, den egentlige Opfinder af

Lithotritien, have foreslaaet nogle, dog ikke væsentlige Modificationer ved

samme, (see Archipe generale de Medie. T. XXFIL p. 131 og Ret>ue me-
dicinale T. III. p. 500). Professor Jacobson har i Aar meddeelt Selskabet

de Erfaringer han hidindtil har samlet over denne Gjenstand.

En Operation som han under sit Ophold i Hamborg i Aaret 1830
foretog i Hospitalet, findes beskrevet af Dr. Gerson i Magazin der auslan-
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dischen Litteratur T. XX. p. 401-9. Som Resultater af hans Undersogelser

fremsætter Professor Jacobson fo'lgende.

1) Hans Instrument lader sig fore ind i Blæren langt lettere end

det civialiske og de ovrige til dette Ojemed udtænkte Instrumenter og

fordrer ingen foregaaende Udvidelse af Urinroret.

2) Det besidder storre Kraft end der behoves til Sonderbrydelsen

af Blærestenen, og man er ej udsat for, at det derved kan gaae itu.

3) Man kan dermed sonderdele en Blæresteen hurtigere end med

noget andet Instrument.

4) Brudstykkerne kunne ved detsHjelp gjores saa smaae, at de, ved

Blærens egen Kraft, kunne drives ud af Urinroret.

5) Blæren taaler de gjentagne Applicationer af Instrumentet, som

efter Omstændighederne kunne udfordres.

Som Beviis herpaa anforer Professor Jacobson, at han ved en 77

aarig Olding har anvendt sin Methode, der fordrede 9 forskiellige og ofte

langvarige Anvendelser af Instrumentet, Patienten har efter disse forskjel-

lige Applicationer ikke havt noget besværligt, end sige betænkeligt Tilfælde,

ikke havt nbdigt at bruge noget Medicament og har, naar Veiret ej for-

hindrede det, dagligen gaaet ud.

Samme Medlem har forelagt Selskabet nogle Resultater, han i en

Række af Undersogelser, der fra forst af vare foretagne i pliysiologisk og

therapeutisk Oiemeed, har erholdt over Chromets Ilter og Salte.

Chrommetallet, der for 35 Aar siden blev opdaget Vii Fanquelin, er

hidindtil kun blevet anvendt til Tilberedning af Maler- ag Emailfarver, til

Toiers Farvning og Cattuntrykning. Det findes paa flere Steder i Europa^

i storre Mængde i Siberien, men fornemmelig i Nordamerika. Som be-

kjendt kan det lide forskjællige Iltningsgrader , og derfor indgaae i Saltfor-

bindelser baade som Syre og som Æsk.

Professor Jacobson har isærdeleshed gjort den forste Slags af disse

til Gjenstand for sine Undersogelser, og har ved et af dem, nemlig det

neutrale Chromsure Kali, opdaget Egenskaber, som man hidindtil ikke har

kjendt ved samme, og som kunne vorde nyttige saavel i Lægekunsten, som

og i Technologien.

Han finder nemlig, at dette Salt, som hverken er, eller efter sin

Natur kan være forbrændeligt, i hoi Grad foroger Dyr- og Plantestoffers

Antændelighed. Gjennemtrænges Hamp, Hor, Bomuld, Toug, Lærred eller

(12*)
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Papiir, med en Oplosning af dette Salt og torres, da opkommer, naar et

Sted deri tændes, en stærk, stadig og vedvarende Glodning, der udlu'eder

sig, og fortærer alt det der er gjennemtrængt af Oplosningen. — Denne

Egenskab besidder det Chromsure Salt i lioiere Grad end noget andet Me-
talsalt, og udmærker sig endydcrmere derved, at den taaler et Overmaal

af Kali, og at forenes med Legemer af meget forskiellig Art, uden derved

at tabe denne Egenskab.

Professor Jacobson giver folgende Theorie af denne Virkning: han

antager, at den bér omhandlede Forbrænding ikke blot beroer paa Cbrom-

syrens Sønderdeling ved Kullet, men at den tillige betinges ved Kaliets De-

komposition, der frembringes ved en gjensidig Indvirkning af Kaliet og

Clirommetallet.

Af denne Egenskab lader sig gjore en nyttig Anvendelse i Medici-

nen, nemlig til Moxer. Tilberedte med dette Salt, brænde de uden at

udfordre nogen Paablæsning og deres Virkning kan gjores meere bestemt.

Forfatteren troer ogsaa at deraf kan gjores Pyroteclinisk Brug.

Chromilterne besidde ogsaa denne Egenskab, isærdelesbed naar de

forenes med Kali. Blandt Chromsaltene , hvori de udgjore Basis, findes

nogle der besidde den, dog Intet som har den i den Grad, som de Chrom-

sure Salte,

Den anden vigtige Egenskab Professor Jacobson har fundet ved dette

Salt, er at det, uagtet sin Letafiltelighed , lader sig forene med de fleeste

StofiFer af Plante- og Dyreriget, uden derved at dekomponeres. Denne
Egenskab og Saltets store Slægtskab til Vandet, formedelst hvilket det til-

bageholdes -fra at indsuges af de organiske Stoffer, gjore det Chromsure

Kali til et vigtigt Gjæring og Forraadnelse modstaaende Middel. Det fo-

rebygger ikke blot Forraadnelsen , men standser den, og hæver den ved

Forraadnelscn frembragte Lugt; det er da ogsaa et Disinfections-Middel.

Af denne saare vigtige Egenskab kan saavel i Medicinen som i

Technologien gjores flere vigtige Anvendelser.

For Anatomen og Naturforskeren ere de vigtige, da man i en
meget fortyndet Oplosning af dette Salt kan conservere de Gjenstande man
undersoger eller vil opbevare i Samlinger.

Den skadelige Vegetation, der betinges ved Gjæring og Forraad-

nelse, Skimmel nemlig, kan efter deForsog Professor JacoÅson har anstillet,

forebygges ved dette Salt. Ifoigé disse Forsog troer han og, at den for
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Bygninger saa skadelige og odelæggende Svamp, ved Anvendelsen af dette

Salt, muligen vil kunne saavel forebygges som udryddes.

I Henseende til de pliysiologiske Forsog, Professor Jacobson har an-

stillet, fremsættes kun hans Hovedresultat, atChromet horer til de Metaller

der isærdeleshed virke paa Nervesystemet, at dets topiske Virkning er deels

resolverende deels destruerende, dog paa en fra de ovrige Metalsalte for-

skjellig Maade. Chromsaltene ville derfor blive vigtige Lægemidler.

Professor Jacobson har anvendt dem med Nytte ved Behandling af

flere Arter af Saarj han forbeholder sig, fremdeles at meddele Selskabet

sine Erfaringer herover.

Prof. Schouw har meddeelt en forelobig Udsigt over et Bidrag til

Kundskaben om Varmens Fordeling i Aaret^ hvortil han er kommet ved,

under sit Arbeide over Italiens Klima , at sammenligne Varmeforholdeue i

dette Land med dem, som finde Sted i andre Dele af Jordkloden.

Saavidt vor Kundskab hidtil strækker, synes det, uden for Vende-

kredsene, at være en almindelig Regel: at de to Maaneder som folge efter

Sommersolhverv (altsaa i vor Halvkugle Juli og August) ere de varmeste,

de to som folge efter Vintersolhverv (hos os Januar og Februar) de kol-

deste i Aarets Lob* Det synes at man derefter med Rimelighed kunde

formode, at September maatte svare til Juni, October til Mai, eller i det

mindste at disse Maaneder maatte staae i nogenlunde lige Forhold til hin-

anden overalt i det tempererte Jordstrogj virkeligen kommer man ogsaa til

dette Resultat naar man holder sig til en indskrænket Sphære. Ved at

beregne Sommervarmen for en Deel Steder i Italien, var det paafaldende at

bemærke, at Temperaturen for de 3 Sommermaaneder , Juni-August tilsam-

mentagne, næsten ikke tiltager fra det nordlige til det sydlige Italien, me-

dens den aarlige Temperatur og Vintertemperaturen er saa stærkt i Tilta-

gende; vel kunde noget tilskrives den Omstændighed, at Over-Italien mere

har Fastlands -Klima, Nedre-Italien derimod mere Kyst-Klimatet, men. den

ringe Tilvæxt i Sommervarme som en Sammenligning af Bologna og Pa-

lermo frcmbydei-, var dog for mærkelig til blot at udledes heraf. En nær-

mere Undersogelse af de maanedlige Temperaturer viste, at jo længere man

kommer Syd efter, jo varmere bliver forholdsviis September Maaned, saa

at medens Juni Maaned i Milano, Padua og Bologna er meget varmere end

September, saa er derimod i Florents, Rom og Neapel disse to Maaneder

lige varme, og i Cagliari og Palermo er omvendt September varmere end
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Juni; altsaa ti^ajkker sig Sommervarmen med aftagende Brede længer ud

paa Efteraaret.

Ved at udvide disse Undersogelser til en storre Kreds , ved at un-

dersoge Varmens aarlige Fordeling fra Nordcap til Krebsens Vendekreds,

fra Ægypten og Rusland ud til det atlantiske Hav, Iiar Forfatteren erholdt

folgende Hovedresultater: ,

1) September bliver paa samme Brede desto parmere i Forhold til

Juni, Jo meere man nærmer sig Havet; desto koldere Jo dybere

man gaaer ind i Fastlandet.

2) September bliver i lige eller lignende Afstand fra Havet ^ desto

1^armere i Forhold til Juni, Jo meere man nærmer sig Vende-

kredsen.

Folgende Tabel vil oplyse dette

:

N. Br. Kyster og O er, Fastlandets Midte, Fastlandets Indre,

Septbr.=Juni Septbr.=Juni. Septl3r.=Juni.

.30-40° + 1,1 4- 0,9 —2,0

40-50 —0,5 —1,2 —2,5
50-60 —0,9 —2,6 —6,6
60-70 —1,2 —3,2

Ved, paa samme Maade, at sammenligne Octoter med Mai og No-

vember med April, kommer man til lignende Slutninger, dog er lier Loven

mindre klar og, som det synes, Jleere Undtagelser undergiven.

Den forste af de to fremstillede Love synes at kunne forklares af

den almindelige Forskiel mellem Kyst- og Fastlands-Klima , at Fastlandet

snarere opliedes, men ogsaa snarere afkioles end Kystlandenej tlii i Liint

retter altsaa Varmens Fordeling sig meere efter Jordens Stilling til Solen

end i disse. Storre Vanskeliglieder frembyder Forklaringen af den anden

Lov, /)g Forfatteren forbeholder sig i sit Skrift over Italiens Klima og Ve-

getation, at udvikle sine Anskuelser i denne Henseende, hvor da ogsaa de

Materialier, hvorpaa hiine Love ere grundede , ville blive leverede.

I Videnskabernes Selskabs Program for Aaret 1825 blev, som en

mærkelig Kiendsgierning, meddeelt, at de Observationer, som Landphysicus

Thorstensen ved Reikiavig i Island har anstillet med et ham af Selskabet

meddeelt Barometer, gave en Middelstand, der var nogle Linier under den,

man har antaget for den almindelige ved Havfladen ; — samt at nogle
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lagttagelsesrækker fra Gronland og det nordlige Island, skjdndt mindre
paalidelige, syntes at lede til det samme Resultat.

Denne mærkelige Afvigelse fra det Almindelige, i Forbindelse med
de af ^. Buch tidligere meddeelte Oplysninger om en lav Middelstand i

Hardanger og en usædvanlig hoi ved de canariske Oer, ledede til det Sporgs-

luaal, om disse Afvigelser maatte betragtes som locale Undtagelser, eller vare

Fdlger af almindelige Naturlove. For at komme Besvarelsen af dette

Sporgsmaal nærmere, benyttede Prof. Schouw den Leiliglied som en Reise

i Italien i 1829-1830 frembod, til at sammenligne Middelstanden ved Mid-'

delbavet med den, som linder Sted ved Nordsoen, hvorhos han samlede

Resultaterne af de paalideligste Iagttagelser, som vare foretagne i andre

Egne af Jordkloden. Af Etatsraad Schumacher i Altona modtog han et

engelsk Barometer, som er sammenlignet med et Normalbarometer samme-
steds, og dette Instrument sammenlignede han med de Barometre der be-

nyttes paa de astronomiske Observatorier i Italien ; og erholdt saaledes, ved

at benytte lange lagttagelsesrækker, fdigende Middeltal for Barometret ved

Havet og reducert til 0° R.

:

Neapel 337,94 P. Linier.

Florents 337,76

Bologna 337,87 .

-
'

Padua 337,88

Medens Iagttagelserne i Altona kun give 337,09. Denne tiltagende Baro-

meterhdide bestyrkes endvidere ved at sammenholde Middelstandene for

Palermo og London, efter Iagttagelser med sammenlignede Instrumenter
j

nemlig

;

Palermo 338,21.

London 337,33.

Ligesom det derfor maae ansees beviist, at Barometrets Middelstand er

hdiere i det sydlige end i det nordlige Europa; saa stiger Middelhdiden

endvidere med den aftagende Brede indtil 30°, som især fdlgende Middel^

tal udvise

Madera 339,20

Canariske Oer 338,77

men fra denne Brede af indtil Æquator synker Middelstanden, saa at den

ved Æquator bliver den samme som paa 50° Brede. Dette bevises især

ved Barometer-Iagttagelser, der ere anstillede paa Sdereiser, hvorved samme

Instrument er benyttet, og hvor Journalerne frembyde en næsten uafbrudt
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Aftagelse mod Æquator. Iagttagelser, anstillede med Selskabets Instrumen-

ter, af afdode Dr. Trentepohl og af Dr. fV. Lund, ligesom og de meteoro-

logiske Journaler som Errrnn, Horner o. fl. have leveret, sætte det udenfor

al Tvivl; ligesom det og bestyrkes derved, at de Iagttagelser som efter

Selskabets Foranstaltning ere anstillede i 22 Maaneder i Christiansborg i

Guinea, forst af Trentepohl og siden af Assistent Chenon, kun give en

Middelstand af . . , .....;... 336,95.

Med den anforte Middelstand for Altona samstemme Middelstandene for

Danzig 336,95

Konigsberg 33742

Apenrade 336,72

og at Middelstanden fra denne Brede er i fortsat Aftagelse, vise fornem-

meligen folgende Data:

Edinburgh 336,13

Christiania 336,30

Bergen 335,58

Hardanger 335,55

Reikiavig 333,36

Godthaab 333,33

Endeligen synes den, indenfor Polarkredsen, atter at tiltage, thi:

Godhavn giver 334,14 -

Upernavik 334,77
'

'

Melville Oen 335,61

Spitzbergen 335,47'

Do^ ere disse sidste Middeltal ikke hævede over al Tvivl.

Som provisoriske Middeltal for Meridianerne mellem 45° Ost og 45°

Vest for Ferro, sætter Forfatteren folgende Tal;

0° 337,0

10 337,5 ^
20 338,5

30 339,0

40 338,0

60 337,0

€0 335,5 '.

es 333,0 ;

70 334,0

75 335,5
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At Middelstanden ved Havet ikke blot forandres efter den geogra-

pliiske Brede men ogsaa efter Længden, antager Forfatteren for afgiort, men
han mener, at vi endnu ikke have Materialier nok for at bestemme B6'i-

ningerne af de isobariske Linier, og han fremstiller betydelige Indvendin-

ger mod den af -^. Ermhn nyligen opstillede Theojie, iFo'lge hvilken disse

Linier kun skulde frembyde eet Maximum og eet Minimum, hvoraf hiint

skulde falde paa de azoiiske Oers, dette paa Panamas Meridianer.

Da vi saaledes kun kiende fn Deel af den Naturlov, der gjelder for

Forandringerne at Lufttrykkets Middelstand ved Havet ; !saa har Forfatte-

ren ikke villet indlade sig paa nogen fuldstændig Forklaring af de Aarsager,

som begrunde disse Forandringer, men har dog meent at disse Aarsager i

Hovedsagen synes at være de samme som de, der i Almindelighed bestem-

me Lufttrykkets Forandringer, nemlig Luftens Varmeforhold og den Til-

stand, hvori iDunsterne befinde sig i Atmosphæren.

Undersoge vi de store characteristiske Træk, som Klimatet fremby-

der i forskiellige Jordbælter fra Æquator af, til hiinsides Polarkredsen, saa

synes de især at være folgende:

1) I Bæltet mellem Æquator og omtrent 15" Brede: en hoi Varmegrad

og i en Deel af Aaret hyppige Skye-Dannelser og betydelige Regn-

fald. Luftens aarlige Middeltryk hverken hoi eller lav (337-338).

2) I Bæltet mellem omtrent 15 og 30° bringe næsten uforandrede Vinde

en tor og skyefrie Luft, og det regner sieldent eller aldrig. — Mid-

delstanden meget hoi (338-339).

3) Mellem 30-45 blive de torre Vinde, især om Vinteren, afbrudte af

Sydvestvinden, den tilbagevendende Passat, som bringer en heed og

med Dunster opfyldt Luft fra den hede Zone og foranlediger hyppige

Skye-Dannelser og Regnfald. Barometrets Middelstand er endnu hoi,

men dog under den som finder Sted i det andet Bælte og den aftager

med Breden (339-337,5).

4) Det fierde Bælte, mellem 45° og Polarkredsen, modtager næsten hele

Aaret igiennem, men især om Sommeren, den tilbagevendende Passat,

og Kampen mellem denne og de modsatte , som oftest tone og kolde

Vinde, frembringe hyppige Skyer, Taage, Regn. — Middelstanden

bliver lav, og desto lavere, jo længere man fierner sig fra Æquator,

og jo byppigere Vindforandringerne, Skyedannelserne og Regnfaldene

blive (337,5 -- 333,0). — I det Indre af de dybe Havbugter er Mid-
- (13)
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delslanden hciiere, fordi de vestlige Vinde aftage. Skyer og Regn

blive mindre hyppige.

5) Til' det femte Bælte, som ligger indenfor Polarkredsen, synes den til-

bagevendende Passat ikke at naae. Middelstanden tiltager derfor.

Middelstanden af Barometret ved Havet synes fra Æquator til liiiu-

sides Polarkredsen at frembyde de samme Forandriuger, som vi i vore Kli-

mater undertiden kunne iagttage i Lobet af et halvt Dogn, Lad os an-

tage, at Barometret om Middagen staaer paa 337,0 og at, nogen Tid efter

en tor Nordostvind begynder at blæse. Barometret vil da stige og gaae op

til f. Ex. 339,0; sæt nu, at Vinden, henimod Aften, dreier sig og bliver

Sydvest, saa vil den ved at bringe en varm med synlige Dunster opfyldt

liUft, især hvis den er stærk, bringe Barometret til at falde f. Ex. ned til

333,0. Hvis nu en nye Vindforandring atter indtræder henimod Midnat,

saa kan en frisk Norden- eller Ostenvind atter bringe Barometret til at stige.

En stor Deel af de i Havet levende- bugfodede Bloddyr lægge deres

'Æg indesluttede i læderagtige Capsler eller Celler, der ere af meget for-

skjellig Form og paa forskjellige Maader indbyrdes forbundne til hinanden.

Disse Æghylstere, der findes i Mængde paa flere Steder afEuropas Kyster,

og der blandt Fiskerne bære forskjellige Trivialnavne *), have været kjendte

fra den fjerneste Oldtid, og allerede Aristoteles synes rigtigen at have op-

iattet deres physiologiske Betydning. Denne blev i senere Tider for en

Deel tabt af Syne, og i Espers store Værk over Plantedyrene fremtræde

alle disse Legemer som Dyr og indsættes i Systemet under Slægten Tu-

hularia. Vel gjorde enkelte grundige Iagttagere (som Ellis,- Baster') oy)-

mærksom paa deres sande Natur, men forst i den nyeste Tid bleve Natur-

forskerne ved Grants heldige Undersøgelser (i Brewsters Journal for 1827)

gjorte noget nærmere bekjendte med Fosternes Tilstand i disse Æghylstere.—
Dr. Zu/zo? forelagde Selskabet en Afhandling over denne Gjenstand, hvis

Mærmere Anledning vare nogle Iagttagelser, han havde havt Leilighed til i

Aaret 1825 at anstille paa Kysterne af Brasilien over en Art af disse

*) Hos Grækerne bare de Navnet : /itXitcijQa, hos Bornerne : favago ; paa Siciliens

og Neapel« Kyster kaldes de nu af Fiskerne ; mammana (^Arnme, fordi de troe,

at de tjene til Fode for Soesneglene}
;

paa de franske: raisins de mer; paa

vore: Ærtebælge,
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'ÆgLylstere i frisk Tilstand, og af LviJke Hovedresultaterne omtrent vare

folgende. Ethvert af disse Æghylstcre indeholder et overordentlig stort

Antal Æg eller unge Dyr; disse sidste afvige i deres Form og Bygning

væsentligen fra de udvoxne Dyr, og ere navnligen forsynede med en Dusk

«f lange Haar, som de svinge med en overordentlig Hurtighed; ved Hjelp

af disse Svinghaar svomme de omkring med megen Lethed og Hurtighed i den æg-

gehvidagtige Vædsk c, som udfylder Hylsterne. — Af disse for Videnskaben nye

Facta er eet allerede senere blevet stadfæstet ved Grants omtalte Undersøgelser,

nemlig Tilstedeværelsen af Svinghaar Los disse Dyr i Fdtalperioden; hvori-

mod Forfatteren modsætter sig denne Iagttagers Anskuelse af disse Sving-

haars Forretninger, nemlig at de 1) skulde tjene til ved Hylsternes Aab-

ning, at bringe det indtrængende Soevand ved deres Bevægelse i oftere for-

nyet Berdring med det unge Dyr, for at befordre Skallens Hærdning;

2) at de skulde bevirke den Omdreiningsbevægelse om sin Axe, som sam-

me Forfatter har iagttaget hos Embryonerne af visse Arter af de bugfo-

dede Soesnegle; og endelig 3) at de skulle tjene Embryonet til at bane

sig Vei gjennem Æggets Hinder. Hans Grunde herimod ere 1) at Skallen

lios alle de Arter, han har havt Leilighed til at undersoge, er vel uddannet

inden Hylsteret aabuer sig; 2) at Embryonets Omdreining om sin Axe i

saa Fald vilde være at betragte som en vilkaarlig Bevægelse, hvilket Ingen-

lunde kan antages, da den tager sin Begyndelse inden rioget Organ, og

navnligen inden endnu Hjertet er dannet; og 3) daSvinghaarene, formedelst

deres line Bygning, ei synes egnede til det sidste Brug, der og forekommer

overflodig. — Derimod helder Forfatteren til den Mening, at ansee disse

Svinghaar for de, senere i en egen Huulhed indesluttede, Gjællekamme, der

i Fdtalperioden hænge ud af Dyret (hvortil Fiske og Reptilklassen frem-

byde flere Analoga) og som for en Tid forestaae en dem ellers fremmed

Function som Bevægelsesorgan.

Til disse Iagttagelser fdier Forfatteren en detailleret Beskrivelse over

alle de ham bekjendte horhen horende Legemer, hvis Undersdgelse hidtil

paa en særegen Maade har været forsdmt af Zoologerne. De rige conchy-

liologiske Samlinger i Kjdbenhavn have sat ham istand til saavel at opstille

endeel nye Arter, som især at meddele nærmere Underretninger om Dyrene

af flere, der hidtil blot vare bekjendte efter deres ydre Form. Det hele

Antal er fordeelt efter deres Bygning og Forbindelsesmaade i naturlige

dasser og Underafdelinger, og af alle nye eller ufuldkomment bekjendte

(IS'*)



Arter en Afbildning leveret. — Da denrie Deel af Forfatterens Arbeide ei

er skikket til Udtog, udhæves her blot folgende^ tvende Punkter, der have

en meer almindelig Interesse. Det forstø angaaer Janthinens Toi'p^antnings-

maade , der hidtil var indhyllet i Mdrke. Til Foden af dette Dyr finder

man ofte befæstet et langt cylindriskt Legeme af en Substants der i Ud-

seende ligner Havskum, Om Betydningen af dette Legeme have Zoologerne

været meget uenige. De fleste holdt det for et Analogon til Laaget, og

da Desmarest paa Fiskernes Authoritet ved Middelhavets Kyster berettede,

at det tjente Dyret til Paaheftning af Æggene, fandt han stærk Modstand,

især siden Home havde beskrevet som Janthinens Æg nogle herfra ganske

forskjellige Legemer. Endelig troede Rang at have bragt Sagen til Afgjo-

relse, da han fandt det skumformige Legeme besat paa sin Underflade med

er Mængde ægformige Legemer, som han erklærede for Dyrets Æg. For-

fatteren har ved sine Undersogelser overbeviist sig om, at denne sidste

Naturforsker er kommet Sandheden nærmest, uden dog ganske at have op-

fattet den. , Det omstridte Legeme hos Janthinen er en Æghylstermasse,

der finder sin Plads i en naturlig Fordeeling af disse Legemer ei langt fra

dem ?ii Fasciolaria tulipa og Pyrula canaliculata , og de ægformige Lege-

mer^ som Rang antog for Æg, ere Æghylstere, hvoraf ethvert indeholder

en utallig Mængde Æg eller unge Dyr, disse sidste med fuldkomment ud-

dannet Skal. #
Det andet Punkt angaaer en Forstening, der findes i Kalkstenen ved

Faxoe, og i det til samme svarende Lag, som Professor Forchhammer har

efterviist blandt Kalksteenslagcne, der danne Stevens Klint. Denne For-

stening, der bestaaer af en Mængde tæt til hinanden stillede, lige, oprette

Smaaestave, hidrorer efter Forfatterens Mening, som han vidtloftigen har

udviklet, fra en Art af Æghylstermasser af Bloddyr, deri hans Schema

' henhorer til Afdelingen af uregelmæssige tilvoxne Æghylstermasser og til

sammes Familie med rorformige Æghylstere, af hvilken Familie, saavidt

Forfatteren er bekjendt, i den nuværende Skabning ikkun forefindes Arter

,i de tropiske Have.

Etatsraad Orsted, Ridder og Dannebrogsmand, har meddeelt Selska-

bet sin Forklaring over Faradays magnetisk-electriske Opdagelse. Fra den

Tid af da Electromagnetismen var opdaget, blev det et naturligt Sporgs-

maal, om det ikke ligesaavel maatte være muligt at frembringe Electricitet

ved Magnetismen, som Magnetisme ved Electriciteten. Uagtet mange Ber
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stræbeiser var dette dog ikke lykket, indtil den engelske Natargrandsker

Faraday, ved Slutningen af forrige Aar, opfandt det rette Middel hertil.

Dette bestaaer deri, at man i Nærheden af en god Leder lader Nord- og

Sydraagnetisme enten pludseligt forene sig, eller pludseligt adskilles. Her-

ved opstaaer en electrisk Strom, i en Retning , der staaer lodret paa den

magnetiske Virkningslinie ; dog er denne Virkning saa svag, at den kun

lader sig gjore kjendelig, uaar man lader den samtidigt skee paa mange

Punkter af en Leder, hvilket allerlettest skeer, naar man om et Stykke

Jern, der kan tjene til et saakaldet Anker ved en Magnet, vikler en Me-
taltraad ret mange Gange, og sætter denne Traads Endepunkter i Forbin-

delse med den electromagnetiske Multiplicator. Hver Gang man nu enten

anlægger dette Anker mellem de to Poler af en stærk Magnet, ellet og

skiller det derfra, angiver Multiplicator en en electrisk Strdm, hvis Retning

i de to modsatte Tilfælde ogsaa er modsat. Dette er Grundforsoget, om
hvis Forklaring det gjelder. Orsted mener at denne naturligt, og med et

Slags Nodvendighed folger af den Grundlov han har opstil Jet for d« elec-

tromagnetiske Virkninger. Ifolge denne Lov er enhver electrisk Strom

omgiven af et magnetisk Kredslob, saaledes at de Planer, hvori disse fore-

gaae, staae lodrette paa Axen af den électriske Strom. Naar man altsaa

frembringer en electrisk Strdm, danner sig, som afsig selv, en Række af

magnetiske Kredslob; de nye Erfaringer vise os nu omvendt, at man ved

at frembringe en Række af magnetiske Kredslob, rundt om en Leder, kan

tilveiebringe en electrisk Strom parallel med Lederens Axe. Retningen

af denne électriske Strom er just den, som man i Medfdr heraf niaatte

erholde, naar man forudsætter, at de Ankeret gjennemstrdmmende magne-

tiske Kræfter tiltrække de modsatte i den omsnoede Leder, saa at Sydmag-

netismen i denne tager samme Retning som Nordmagnetismen i hiint^ og

omvendt Nordmagnetismen i denne folger Sydmagnetismen i hiint. Sær-

deles lærerigt er det, at en electrisk Leder, ifolge Amperes Erfaringer, af

en parallel med samme gaaende gjennemstrdmmet Leder forsættes i en

saadan Tilstand, at den viser sig gjennemstrdmmet i modsat Retning. Dette

forstaaes nemlig let, uaar man betænker, at det magnetiske Kredslob i en

gjennemstrommet Leder ikke virker fordelende, som den sædvanlige Mag-

net, men frembringer i nærliggende Gjenstande samme magnetiske Retning,

som den der hersker i den virkende Deel selv. Heraf folger da , at den

Leder, som lægges parallel med den gjenuemstrdmmede , erholder paa den
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nærmeste Side samme tangentiale magnetiske Retning , folgeligen paa sin

Iioii'e Side samme Retning som hersker paa venstre af liiin, eller paa" sin

nederste Side samme Retning, som hersker paa den overste af liiin , alt

efter Stillingen; men i alle Tilfælde modsatte Omlobsretninger , folgeligen

ogsaa modsatte electriske Stromme.

Man seer altsaa, at det mærkværdige nye Kapitel, hvormed Faraday

har beriget Electromagnetismen, paa det skjSnneste sammenknytter sig med
den allerede bekjendte Grundlov.

Den Jiistorishe Classe.

Etatsraad TVerlaiiff, Ridder af Dannebrogcn, har meddeelt Selska-

bet sine Undersøgelser over de norske Kongers Salvning og Kroning i Mid-

delalderen.

Allerede i den forchristelige Periode forekomme de forste Elementer

til Salvings- og Kroniugsinstitutionen. I Norge indfortes den ikke for i

Aaret 1164, da Magnus Erlingsen blev kronet, ved hvilken Leilighed

han tillige udstædte den mærkelige Haandfæstning , der gjorde Riget -til et

Lelm af det norske Erkesæde. Men uagtet der til et saadant Lehnsforhold

haves Exempler i den ovrige Middelalder, opnoaede, den norske Kirke dog

aldrig nogen frie Udovelse af denne Lehnshoihed ; da Ingen af de folgende

Konger vilde erkiende Gyldigheden af hiin Haandfæstning. Sverre var den

næste Konge, der blev kronet, uden at dog denne Omstændighed for ovrigt

bidrog til at befæste ham paa Thronen. Forst, da de norske Borgerkrige

vare endte ved Hei-tug Skules Dod, modtog Kong Hakon Hakonsen, til

virkelig Betryggelse af sin Værdighed, i Aaret 1247 Kroningen af en pa-

velig Legat, Cardinal Wilhelm af Sabina. Denne Konge var den Forste,

som i sit levende Live lod sin til Thronfolger udvalgte Son Magnus krone,

tilligemed dennes Gemalinde. Efter Erik Præstehaders Broder, Hakon

Magnussen, vides ingen norsk Konge at være bleven kronet, for under

den calmarske Union. Uagtet denne Hoitidelighed i intet af de mellem

Rigerne oprettede Foreningsakter omtales, som nogen nodvendig Betingelse,

blev dog enhver af Unionskongerne kronet ogsaa i Norge; Erik af Pom-

mern ujidtagen. Da efter Christopher af Bayerns Dod, Norge med Hen-

syn til Kongevalget deelte sig i to Partier, blevo begge de udvalgte Kon-

ger, Christian 1. og Karl Knudsen kronede i Trondhiera.
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Til Salving og Kroning var Ingen berettiget uden en retmæssigen

valgt og hyldet Konge eller Dronning. Ogsaa ved Kongevalgene fore-

komme alt i den ældste Tid visse symboliske Skikke, som tildeels stemme

overeens med dem, der senere hen fandt Sted ved Kroningerne. Paa Be-

tingelserne for Kongevalg, som overhovedet for Thronfolgen, indeholder

Magnus Lagabæters Lovgivning de forste statsretlige Bestemmelser ^ men
uden dog at Kroningen her nævnes anderledes end leilighedsviis. Kun faa

norske Dronninger omtales som kronede og blandt dem ingen under Fore-

ningen med de to andre Riger; ligesom der heller ikke under (denne hele

Periode findes Exempel paa Kroning af en Thronfdiger, i en regierende

Konges Levetid. Ordenfligviis tilkom Hovedforretningen ved en Kroning,

Erkebispen af Nidarosj men nogen fast Bestemmelse i Henseende til Kro-'

ningsstedet synes ikke at have været truffet. De forste Kroningsfester hold-

tes i Bergen; Hakon Magnussen var den forste Konge, der (1299) kro-

nedes i Throndhiem; og blandt de Fdlgende bleve Christcpher af Bayern
og Christian II. kronede i Opslo. Hditideligheden fandt almindelig Sted

paa en eller anden i den norske Kirke vigtig Festdag, i Overværelse af

Rigets geistlige og verdslige Magnater, undertiden ogsaa af fornemme Ud-
lændinge. Kroningsceremoniellet var i det Heele indrettet efter den rom-

nierske Kirkes Ritual. — En noget omstændelig Beskrivelse haves kun over

Kong Hakon Hakonsens og hans Son Mugnuses Kroninger, af førstnævntes

Historieskriver Sturla Thordsen. En vigtig Bestanddeel af hele Akten

var Kroningseeden, til hvilken den ældste Formular haves ix^x Erik Præste-

haders Kroning. Da Riddervæsenet, som politisk Institution, indfortes i

Norge under Magnus Lagabæters Regiering, er det sandsynligt, at, efter

denne Tid, Ridderslag ere blevne uddeelte, ved enhver saadan Hoitidelig-

hed, skiondt Historien kun har opbevaret faa Exempler derpaa.— En karak-

teristisk Beskrivelse af et Kroningsgiestebud har Sturla Thordsen efterladt

os i Hakon Hakonsens Historie. Det er naturligt at en saadan, halv kir-

kelig og halv politisk Institution, maatte have Indflydelse paa Kongens og

Undersaatternes indbyrdes Forhold j ligeledes er der Grund til at antage,

at der tilkom den kronede Konge visse Rettigheder, som det, for denne

Udmærkelse blev ham til Deel, ei var ham tilladt at udove. — Der haves

intet Spor til, at Kroningen haver bevirket nogen Forandring i Kongernes

Titulatur; men vel, at enkelte af dem, efter denne Hditidelighed, have an-

laget visse Tilnavne. Blandt de norske Regalier nævnes udtrykkeligen kun
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Kronen, Scepteret og Sværdet. — Kronen, Symbol paa den Kongelige Ma-
jestæt, bares ved visse hoitidelige Leiligheder ; ogsaa bleve Kongerne under-

tiden begravne med Krone og Scepter. Af Scepteret, Symbol paa den

herskende og dommende Magt, forekomme i den norske Historie to Slags,

med et Kors og med en Om paa Spidsen; det forste synes at være laant

fra det byzantinske Hof; til det andet forekommer alt Spor i den romerske

Oldtid. — Sværdet, Symbol paa den executive Magt, blev ved visse hoi-

tidelige Leiligheder baaret foran Kongen. Rigsæblet synes senere at være

kommet i Brug ; naar det tidligere forekommer paa Sigiller og Mynter,

maae det antages at være laant fra fremmede Forbilleder. — Til de nor-

ske Rigsinsignier kunde, paa en Maade, ogsaa henfores den hellige Olafs

Reliqvier, der vare tilstede ved enhver Kroning; men, ligesom de. Kronen

tilhorende, Regalier opbevaredes i Throndhiems Domkirke, indtil Aaret

1537, da den sidste norske Erkebisp Olaf Engelbrechtsen
^

paa sin Flugt

ud af Riget, bo']?tf6rte den storste og vigtigste ]3eel af denne Nationalskat.

Professor og Ridder Kolderup-Rosenvinge forelagte Selskabet en Un-
dersogelse om et hidtil ubekjendt dansk Skrift fra det 15de Aarhundrede,

der handler om Rettergangsmaaden ved de geistlige Retter. Det findes i

Slutningen af det Arne-MagnæanskePe^aments-Haandskrift, No. 447 i Duo-

dez, et Haandskrift, som Kojoed Ancher iovrigt har benyttet, men uden

nogensteds at omtale det her omhandlede Arbeide, som i Slutningen af

Haandskriftet optager 16 Blade og 2 halve Sider. Det har ingen Over-

skrift, men dets Indhold og Hensigt antydes ved Begyndelsesordene: Fyrst

man talær om Kirklns doms logh oc om hinnes framgongh, tha skal man

vidhæ &c. og ved Slutningsordene : Oc thet ær saffd (sagt) aff (om) dom-

mer Jramgongh oc hinnes skikiels, at the iher ienjoldugæ æræ moghæ

haffuæ nogcet aff Kirkins logh oc hinnis dom. Umiddelbart efter disse

Ord hedder det : Oc hær ændæs then lidæn hogh , som Biscop Knudh i

yihorgh giordæ. Gud giff hans Siæl ewinnelig Gledæ Jor sinæ Gaff'we.

Amen, Den her meddeelte Underretning, at den bekjendte Biskop Knud

i Viborg, som under Kong Christian d. 1stes Regjering forfattede sine Glos-

ser til jydske Lov, er Skriftets Forfatter, kan saameget mindre være Tvivl

underkastet, som en strax derpaa meddeelt Notitse viser, at Jens Kaas til

Starupgaard har ejet Bogen; denne Jens Kaas var Biskop Knuds Samti-

dige, og da hans Gaard laae i Viborg Stift, er det usandsynligt, at hiiu Ef-

terretning om en ham personlig bekiendt Mands Forfatterskab skulde være
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urigtig. Nogle Vanslceligliecler, 8om mode med Hensyn til Aarstallet 1499,

som forekommer paa et Sted i Skriftet, da dog Stamtavlerne hos Hofmann
aufdre Jens Kaas som dod 1489, knnne ikke ansees for vigtige, da disse

Stamtavler indeholde flere afgjorte Urigtigheder, »
.

Det kan idvrigt være tvivlsomt, am dette Skrift er et Originalarbeide

af Biskop Knud eller blot en Oversættelse af et eller andet fremmed la-

tinsk Skrift blandt de mange som i Middelalderen forfattedes til Veiledning

i Processen, over hvilke Jo/:. Andreæ giver en Fortegnelse i sin Fortale til

Diirantis speculum jiidiciale, hvilken Savigny paa ny har ladet aftrykke i

hans Geschichte des romischeu Rechts im Mittelalter III. 536. Imidlertid

leder anstillet Sammenligning snarest til at antage, at Skriftet tilhorer Bi-

,
skop Knud selv, dog saaledes at han jevnlig har benjUet Andres Skrifter.

Det er rimeligt, at han oprindelig har forfattet de^t paa Latin og at vi kun
have det tilbage i Oversættelse; thi deels synes Sproget paa flere Steder

at basre Præg af at være en Oversættelse, deels findes i et andet Arnæ-
Magnæansk Haandskrift (No. 28 i Qvart) et Brudstykke af dette Skjtift,

hvori Sproget saavel i enkelte Ord som i Vendinger er saa~ afvigende fra

Texten i No. 447, at man paa ingen Maade kan tillægge nogen Afskriver

Skylden for disse Afvigelser, men det skjonnes tydeligt^ at det er en Over-

sættelse af een og samme latinske Original,

Endskjondt man ikke kan tillægge dette Skrift noget særdeles stort

Værd, vil det dog i flere Henseender fortjene baade Retsforskerens og

Sproggrandskerens Opmærksomhed, som det eneste paa dansk skrevne sy-

stematiske Skrift af juridisk Indhold, der er os levnet fra vor ældste Lov-

givnings Periode. Det er med Hensyn til Retshistorien saameget mere mær-

keligt, som den canoniske Ret har efterladt sig saare faa Spor i vore Love, -

Kirbelovene undtagne, uagtet det er vist, at den siden Slutningen af dét

13de Aarhundrede stedse fik mere og mere Indflydelse, selv udenfor de

geistlige Retter, ligesom ogsaa disses Jurisdiction efterhaandén havde ud-

videt sig langt over Grændsen af egentlige geistlige Sager.

Det ommeldte Skrift kan ventes udgivet med Indledning og Anmærk-

ninger i det 6te Bind af Ny danske Magazio.
"'

(14)



CVI

Ordhogscommissionen,

Af Selskabets Ordbog ere 26 til Bogstavet 5 henliorende Ark trykte.

Revisionen er rykket frem til Ordet Skade, Af Bogstavet U er en Deel

udarbeidet til Revision.

Meteorologisk Committee,

Committeen Bar modtaget en Deel Iagttagelser, deriblandt en meget

fuldstændig Række fra Assistent Chenon i Christiansborg i Guinea, som nu

i 3-4 Aar med megen Flid bar anstillet Veir-Iagttagelser i dette tropiske

Land i fra Landpbysicus TJiomtensen og Sysselmand Melsted i Island, Major

Fasting i Godbavn, Kiobmand Cortsen i Upernavik, og Landpbysicus Dr.

Hornheck paa St. Thomas. — Naturforskeren Dr, TV. Lund, som har til-

traadt en nye Reise til Brasilien, er af Committeen blevet forsynet med

Instrumenter, ligeledes ere saadanne blevne meddeelte til Major Fasting og

Gouverneur Lind. — Trykningen af det andet Hefte af Collectanea Mc-
teorologica er begyndt. — Til Prof. Schouws ovenomtalte Afhandling om
Barometrets Middelstand ved Havet, Lave de af Committeen foranstaltede

Iagttagelser givet de vigtigste og sikkreste Bidrag.
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Fra 31 Mai 1832 til 31 Mai 1833*

M. det Tidsrum , hvorom her skal aflægges Beretning , har Selskabet at be-

klage Tabet af fire Medlemmer:

Andreas Gamborg, Professor Philosophiæ emeritus.

Confercntsraad Conrad Friderich p. Schmidt Phiseldek Dr, Phil.,

Ridder af Dannebrogen og Dannebrogsmand , Deputeret i det

Kgl. General - Toldkammer og Commercecollegium, Selskabets

Casserer.

Rasmus Christian Rask, Professor i Litterairhistorien»

Etatsraad Andreas Wilhelm Cramer , Dr. Jur,^ Ridder af Dannebro-

gen, Professor ved Universitetet i Kiel.

I samme Tidsrum har Selskabet optaget til indenlandsk Medlem:

Hr. Director for Soroe Academie Hector Frederik Jansen Estrup,

Dr. Phil.;

og til udenlandske Medlemmer:

Hr. Professor og Ridder Carl Ritter i Berlin.

Hr. Professor /. G. Liliegren^ Secretair for det Svenske Vilterheds-

Historie- og Autiqvitetsacademie i Stockholm.

Hr. Professor Mitscherlich i Berlin.

Hr. Professor Dulong, Medlem af det Kgl. Franske Videnskabernes

Akademie.

Hr. Professor Chevreuil, Medlem af samme Academie.

Ved Herr Confercntsraad v, Schmidt-Phiseldeks Dod var Cassererembedet

bleven ledigt; Selskabet valgte i flans Sted Herr Etatsraad Engelstoft^ Rid-

.der og Dannebrogsmand.
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Den physiske Classe.

Etatsraad og Professor Hornemann , Ridder af Dannebrog , meddeelte

Selskabet en Beretning om det 36 Hefte af Flora Danica, tillige med nogle

Efterretninger om Candid, Pharmaciæ J. Fahls Reiser og Undersogelser

i Gronland i Aaret 1831*

Forfatteren erkiender med Taknemmelighed, at han ogsaa ved Udga-

ven af dette Hefte har erholdt mange Bidrag af Hr. Dr. Nolte^ Professor i

Botaniken i Kiel, Frugten af hans utrættelige Iver for at undersoge Planterne

i Hertugddmmene.

Ligeledes har Hr, Lieutenant i^. Suhr, som i flere Aar med Iver og

Held har beskjeftiget sig meå Algernes Undersogelse, leveret Udgiveren af

hiint Værk interessante Bidrag til de nordiske Algers noiere Undersogelse,

og endelig har Forfatteren Selv paa sine Reiser samlet nogle Bidrag til den

danske Floras Fordgelse.

Blandt de Botanikere, som have bereist Gronland er der Ingen, som

har udstrakt Undersdgelserne saa vidt og med saa megen Held som Hr.

Vahl't men ei heller nogen, som ved Kongens Naade ndd saa megen Un-

derstottelse dertil. Han kom , i Selskab med Hr, Capitain Graah, fra 59°

30' til 62° paa Ostkysten, eller fra Cap Farvel til Cap Adler, og fra samme

Punct til 64° 30' paa Vestkysten eller fra Cap Farvel til Colonien Got-

Laab. Paa denne Strækning har han undersdgt de vigtigste Fiorde, og havt

Leilighed til at meddeele flere botaniske Oplysninger end nogen anden hid-

til. Men uagtet alle de Moisommeligheder og Farer, som ere forbundne med

Reiser i et Land, hvor man maa savne mange af Livets Beqvemmelighedcr,

er hans Iver, saavel for Botaniken som for Zoologien, ikke kidlnet ; hans

Plan gaaer endog ud paa at forblive der endnu i flere Aar, og at trænge

frem mod Nord forbi Upernavik, eller saa langt, som det er mueligt at

erholde Befordring fil Sdes. Om det Indre af Landet veed man, som be-

kjendt, kun meget lidet; imidlertid har Vahl dog fundet Leilighed til at

gaae dybere ind i Landet end nogen Naturforsker for ham. Da han nemlig

befandt sig i Upararsook, dybest indo i den længste Arm af Baals Revier,

besluttede en Deel af de Grønlændere, som for en kort Tid opholdt sig

der, at anstille en Rensdyrsjagt dybere inde i Landet, og indbdde ham til at

iolge med. Han modtog Tilbudet, og kom efter 3 Dages Vandring til det
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Sted hvor Jagten blev anstillet. Den f6'rste Dag stege de omtrent 3000 Fod,

men havde siden en temmelig jevnt Dalstrog , indtil de omsider naaede lis-

bi"æen, eller, som den der kaldes, lisblinken. Her fandtes Steenliytter, som

efter Gronlændernes Sigende, vare opforte af de gamle Nordmænd, og som

nu benyttedes af Grenlænderne paa deres Jagttoure. Egnen var fattig paa

Planter, og af Buskarter fandtes der kun Andromeda ietragona Linn., som

da den kan bruges som Brændsel i gron Tilstand, indsamles af Gronlænderne

til at kaage deres Kiod ved. Saxifraga tricuspidata Rotth., Potentilla

nivea Linn,, Cobresia caricina IVilld., som ikke forben var fundet i Gren-

land, og en nye Art af Carex, som bar Ligbed med denne, vare temmelig

byppige der. Desuden fandtes og adskillige Planler, som findes ved Kolo-

nien Gotbaab lidet over Havet.

De mærkeligste Planter, som det 36 Hefte af Flora danica indehol-

der, Gto: u^lcJiemilla færoeensis Horn., en mærkelig Overgang ixa. y4lch. alpina

Linn. til Æch, vulgaris Linn. — Sagina apetala Linn. og maritinia Fries,

Potamogeton obiusifolius Mert., Allium carinatum Linn,, angulosum Linn,

og sphærocephalum Linn., Orchis pyramidalis Linn., Cerastium tetrandrum

Sm-, Arteinisia coerulescens Linn., Najas marina I^inn., Carex bicolor Al-

lioni fra GrSnland. Tvende Jungermannier, Andræa Rothii fra Gronland,

4 Arter af Musci frondosi, tvende Licbener og 13 forskjellige Arter af

Hydrophyter* Af Svampe indeholder Heftet 19 Arter. I bele Heftet fin-

des 22 Arter af de fuldkomnere og 60 Arter af de ufuldkomnere Plante-

arter afbildede.

Professor Reinhardt, R. af D. , som i de sidste tvende Aar bar er-

holdt fra forskjellige Colonier i Gronland, flere tildeels i Tegning og andre

Kiendetegn fra hinanden afvigende Individuer af den med Ophidium viride

Fauna grdnl. overeensstemmende Fiskeart, om hvilken de forste Oplysninger

bleve meddelte Selskabet i Aaret 1830, har derved seet sig sat i Stand til

at bestemme de væsentlige Kiendetegn for denne nye Slægtsform, som har

faaet Navnet Gymnelu^, I en Selskabet derom meddeelt Afhandling, som

snart bliver trykt, gives tillige en Oversigt over de Forandringer, som For-

tegnelsen paa de grønlandske Hvirveldyr har modtaget ved de nye Opdagel-

ser og noiagtigere Sammenligninger som ere giorte siden Udgaven af Fabri-

cii Fauna gronlandica.

Denne Oversigt viser, at vor Kundskab om de grønlandske Pattedyr

ikke er bleven synderligt udvidet sideui Fabricii Tid. Om de af barn efter

(3)
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Grenlændernes Beskrivelse optagne, men uvisse Pattedyrarter, Kappik (Mu~

stela Guld) Amorah {Ursus luscus) og Sobjornen {Phoca ursind) , have vi

ikke faaet iiyere eller sikkrere Efterretninger. Hvalfiskene, Kaskelotterne

og Delpliinerne i det gronlaudske Hav ere for storste Deel i samme syste-

matiske P'orvirring som for, og nye Erfaringer om deres Levemaade ere kun

sparsomme. At Grindehvalen, (^Delphinus globiceps Cuu.) forekommer ved

de grdnlandske Kyster er en Tilvæxt, som bekræftes ved flere til det na-

turhistoriske Museum nedsendte Cranier af denne Art. Kun en eneste ny©

Pattedyrarl, Mus {Hypudæus) gronlandicus , er blevet opdaget, a£ Scoresby

paa Landets Ostkyst, men er endnu ikke fundet paa de sydlige og vestlige

Kyster.

I Fortegnelsen over de gronlandske Fuglearter derimod er der skeejt

store Forandringer, deels ved rigtigere Artsbestemmelser, hvoraf f. Ex.

fremgaaer, at Slrix Asio Faun. granly er den for Amerika og Europa fælles

Moscugle {Strix brachyotos) , at Graaegaasen er Anas albifrons , o. s. v.,

deels ved Opdagelsen af Arter, som bleve ubekjendte for Fabricius, under

hans Ophold i Ilandet. Disse beldbe sig til omtrent 25, af hvilke den

storste Deel udgior saadanne Arter, som ere fælles for Amerika og Europa.

Kun een Art deraf lindes ikke optegnet i den nordamerikanske Fauna, men

vel i den europæiske, hvorimod 10 Arter enten ere udelukkende Amerikan-

ske, hvoriblandt Thryothanus palustris, Fringilla leucophrys, Hirundo rufa^

Rallus carolinus, Numenius borealis og Platypus albeolus ; eller kun meget

sielden forekomme i Europa, derimod hyppigt i Nordamerika, som Loxia

leucoptera, Scolopax grisea o. s. v. Ved denne Tilvæxt er den grdnlandske

Fauna blevet nærmere beslægtet med den amerikanske end med den euro-

pæiske. Dette Slægtskab fordges end mere ved de Forandringer, som sildi^-

gere Sammenligninger og dcrpaa grundede nye Benævnelser, og Opdagelser

af ubekiendte Arter, maa fremkalde i den Fabriciske Fortegnelse over grdn-

landske Fiskearter , til hvis nærmere Oplysning saavel dette som flere fdl-

gende Bidrag skulle tjene. Antallet af de nye Fiskearter belober sig

til 17, af hvilke flere allerede have været omtalte i disse Beretninger,

Bestemmelsen af de Arter af Slægten Gymnelus, som hidindtil ere

fundne i det grdnlandske Kysthav er endnu underkastet nogen Tvivl ; dog

troer Forfatteren at kunne skjelne tre Arter.

Professor og Ridder Jacobson har meddeelt Selskabet Resultater onj

jden therapeutiske Anvendelse af det neutrale chromsure Kali.
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Udvendig anvendt er det deals et corroderende, deels et resolverende

Middel, og kan med Nytte bruges til at borttage Excrescenter, ved callose

og ondartede Saar og Ringorme, — som fordeelende Middel ved Oien-

betændelser.

Indvendig er det i en Dosis af tvende til fire Gran for Voxne, et

halvt til et Gran for Born et sikkert Brækmiddel , det virker hurtigt og

uden Voldsomhed frembringer til borlige galdeagtige Udtommelser og angri-

ber ei san ofte og saa heftig Tarmcanalen som Brækviinsteen stundom gjor,

og fortjener derfor, under visse Omstændigheder, at foretrækkes dette forov-

rigt saa ypperlige Middel,

I en Dosis fra en J til | Gran er det et qvalmegjdrende Middel,

— skal denne Virkning vedligeholdes i nogen Tid som under visse Om-
stændigheder er saa nodvendigt, maae Midlet enten gives oftere eller Indgiv-

ten foroges. •

Endelig kan det anvendes som et Alterans 5 thi Constitutionen taaler

en i flere Uger fastsat Anvendelse af dette Middel i en Dosis af ^ Gran

fire Gange om Dagen. Professor Jacobson gjor slutteligen opmærksom paa,

at det neutrale chromsure Kali man vil bruge som Medicament bor være

fuldkommen reent, — det man faaer fra Fabrikerne indeholder ofte svovl-

surt Kali eller Kali i Overmaal. Apothekerne bor derfor selv tilberede det

af det sure chromsure Kali og udcrystallisere det.

Efter at Chemien, under sin bestandige Fremskriden, havde viist os

at en Mangfoldighed af Legemer dannes af de samme Grundbestanddele, og

at den blotte Ulighed i disses Mængdeforhold umuligt kunde gjore Rede

for alle de Forskjælligheder man finder i saadanne Legemer, roaatte man

henvende Opmærksomheden paa Sammensætning smaaden\ og man kotn til

endnu stærkere at fole Nodvendigheden heraf, da man kom til fuld Over-

beviisning om, at adskillige hinanden hoist ulige Legemer ikke blot have

samme Bestanddele, men endog i samme indbyrdes Mængdeforhold. Sagens

Vanskelighed og Vigtighed voxte endnu mere, efterhaanden som Undersø-

gelsen af de organiske Legemers Bestanddele naaede den Fuldkommenhed,

at man derfra kunde hente en stor Mængde Exempler. Paa Forbindelserne

mellem Kulstof, Ilt og Brint havde længe de fortrinligste Chemikere været

opmærksomme ; og vi have allerede disses Arbeider at takke, ikke blot for

vigtige Oplysninger om visse Sammensætningsmaader og deres Eiendom-

meligheder, men endnu meget mere for en Mængde af noiagtige Bestem-
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melser der begrændse de Formodninger, som lade sig opstille om mangfol-

dige andre Sammensætningers Væsen. Prof. Zeise har allerede længe gjort

de mangfoldige Sammensætninger, Svovlet kan danne, til Gjenstand for sine

Undersogelser 5 hvorom vore Bekjendtgjorelser i adskillige Aar have givet

Efterretninger. I det sidste Aar har han meget betydeligt udvidet disse

Arbeidcr; og det viser sig alt mere og mere, hvor mange sammensvarende

Forhold disse Forbindelser frembyde, til dem vi have lært at kjende

mellem Kulstof, Ilt og Brint, og hvor lærerige disse Sammensvarninger

ville være.

1 de Forsog, hvorover vi her skulle gjore Regnskab, har Prof. Zeise

frembragt adskillige nye Sammensætninger, ved at sætte enten den tunge

Viinolie eller Svovelviinsyresalte i Vexelvirkning med de opløselige Svovler

{Sulfureter). Syren i hine Salte har, som bekjendt, saadanne Bestanddele, at

man kunde forestille den som sammensat af Svovelsyre og Viinaand. Den

indeholder paa 2 Grunddele Svovelsyre 4 Kulstof, 12 Brint 2 Ilt. Hvor-

ledes disse Bestanddele ere ordnede i denne Forbindelse er endnu uafgjort;

men den kan blandt andet forestilles som :

2 Svovelsyre -f- 1 Ætherin*) -[- Vand.

I den tunge Viinolie findes de samme Bestanddele kun med den For-

skjæl, at den indeholder det dobbelte af Ætherinen, og (som almindelig an-

tages) den halve Mængde Vand. Om det end siden skulde findes, at Be-

standdelene indbyrdes ere forbundne paa en anden Maade, vil dette dog

lette den mindre Ovede Opfattelsen,

Ved Vexelvirkningen mellem en af disse to Sammensætninger og de

oploselige Svovler, iltes disses letbrændbare Metal, og der dannes Forenin-

ger af Svovel og Kulbrinte.

Istedet for at fdige den Orden, hvori Opdagelserne ere skeete, og

som den lærde Chemiker, for hvem dette har megen Interesse, maa soge i

Afhandlingen selv, ville vi her begynde med det Stof, hvorover de med-

deelte Undersogelser have udbredt det klareste Lys j man vil da lettere

overskue de ovrige Gjenstande, hvis Undersdgelse Forfatteren endnu bestan-

dig fortsætter. For denne her saa nodvendige Overskueligheds Skyld, ville

*) Med Navnet Ætherin betegner Berzelius en Sammensætning af 4 Grwnddele Kvi-

stof og 8 Dele Brint.
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vi ogsaa for1)igaae mangfoldige nærmere Bestemmelser, og Enkeltheder, soni

uagtet deres Vigtiglied, her vilcJe være Qiemedet til Hinder.

Naar man destillerer en Blanding af en stærk Oplosning af Baryt;-

ærets Forsvovlc (1 Grunddeel Barytær -f" 1 Grunddeel Svovl) med en

ligelede« stærk Oplosning af Barytcns Svovelviinsalt, saa gaaer der en svovel-

holdig ætherisk Vædske over, uden væsentlig Udvikling af Svovelbrinte: og

har man anvendt de to Stoffer i Sammensvarende chemiske Forhold, behol-

der man ikkun svovelsurt Baryt tilbage.

Dette ætheriske Stof kan ved Destillation adskilles i en mere og cu

mindre flygtig Vædskc , som Ved forste Oiekast ikke udmærke sig meget

fra' hinanden; men den flygtige Deel har den saare mærkelige Egenskab, at

deh med en Viinaandsopldsning af Blysukkeret giver et rigeligt citronguult^

stærktglindsende krystallinisk Bundfald, og at den under heftig Varmeudvik-

liri^ 'oplosér Vbdt QviWs5lvilte, hvorved en Sammensætning dannes, soni ef-

ter Afkjolningen viser sig som en hvid krystallinsk Masse. Den mindre

létfoi'dampelige Deel af den ætheriske Vædske har ingen af disse Egenska-

Biei^j ••'Prof, Zeise )^a\å.er~'åtv\i]e Thialætheren. I at vælge denne Benævnelse

fylger han eii Fremgangsmåadé, hvortil Vanskeligheden i at finde Navn til

alle de mange nye' Forbindelser har fort adskillige udmærkede Chemikere,

nemlig at danne Navnet af Begyndelsesstavelserne i de Stoffers Navne, af

hvilke' man hiii' erhtildt Sammensætningen. tier er Navnet dannet af For-

ståvelserrte i 'S'fAo^'
,' Svovlets græske Navn^ og j4lkohol (et avahisk. Ord, som

Chetliikerne have brugt til at betegne den vandfrie Viinaand.) Den flyg-

ti"ere Deel af dén ætheriske Vædské, er endnu efter niange Rectificationer

ikke frie for Thialæther; rneii déh Deel deraf, som angriber Qviksolviltet,

kalder lian Mercapian (fordi den et mercurium capians^ , i hvilken Ord-

dannelse kan ligeledes brugeV cWlFrMecf, som nu har mange Exempler for

sjrfj ' Paa den forangivne V"ei érhotder man ikkun lidt Mercaptan i Sammen-

l^itting- med Tbialætheren. Af det svovelbrintede Barytærforsvovel derimod,

erholder man med Barytens Svovelviinsalt en Vædske som for største Delen

béstaaer af Mercaptan.

' Merc'aptanéts Sammensætning kan udtrykkes efter Grunddele saa-

Ude§ :,

~^"*'';"''"4\K»lsfof 12 Bririt ? SvoVel,

"laai^lnjJoM. go oiohlaovJblav) Tts "UguuwijUjO &9y i. .01
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det at Mercaptanet virker paa Qviksolviltet, dannes Vand, som forener sig

med den indblandede ikke metalbindende Deel af Ætherenj hvorved 2

Grunddele Brint bortgaae , og Grunddelene i den nye Sammensætning ere:

1 Qviksolv 4 Kulstof 10 Brint 2 Svovel.

Det Stof, som her er forenet med Qviksolvet, kalder han Mercaptum (nier-

curiiim aptiun),

Mercaptum-Qpiksdluel er uden Lugt, oploses i Thialætheren, udskil-

les af denne Oplosning ved tilsat Viinaand eller Æther. Det oploses ogsaa

i ringe Mængde af vandfrie Viinaand, og krystalliserer under dennes For-

dampning. Det begynder at smelte ved 87° C og slorkner ved Afkjdlnin-

gen uforandret, til en farvelos, silkeglindsende, krystallinisk Masse, som er

fidtagtig at fole paa (omtrent som HvalravJ. Opvarmes Mercaptumqvik-

solvet til henimod 125° C , saa begynder den smeltede Masse at udsætte

Qviksolv, og ved fortsat Ophedning gaaer der, uden Luftudvikling, men un-

der Udskilning af Kul, en Olie over, som har Liighed med et Stof, hvorom

der skal tales i det Folgende, under Navn af Thialolie. Stærk Svovelsyre

eller Saltsyre virke ikke derpaa; en meget stærk Kalioplosning eiheller

:

selv ikke ved Varmen, naar denne ikke stiger til den Grad , at den kan ad-

skille Mercaptumqviksolvet. Stærk Salpetersyre angriber det med Hef-

tighed.

Leder man, under svag Opvarmning, tor Svovelbrinteluft over Mer-
captumqviksolv, saa danner dennes Svovel med Qviksolvet et Qviksolvsvovle*

som ikke ved den svage Varme fordampes, og man overdestillerer Mer-
ca?nptumbrinte , der i alle Maader forholder sig som Mercaptan. Mercap-

tumbrintet virker, hverken i sin rene Tilstand, eller i sin Blanding med
Thialætheren paa Provefarverne. Vægtfylden af det rene Mercaptumbrinte

ved 15° C er 0,842; det fordrer omtrent 60° C for at koge.

Lader man Mercaptumbrintet virke paa Guldets Tvechlore, saa ud-

vikler «ig med Heftighed Chlorbrinteluft, og der dannes Mercaptumguld,

hvis Grunddele« Forhold ere:

1 Mercaptum 2 Guld.

Overveier man nu at to Grunddele af Guldets Tvechlore indeholder 4

Grunddele Chlor, som have oplaget 4 Grunddele Brint, ved at afbrinte 2

Grunddele Mercaptumbrinte, saa sees at Guldet ikkun har optaget een Grund-

deel Mercaptum for hver to Grunddele Chlor det afgav. Man erholder

ogsaa Mercaptumguldet ved Oplosninger af Guldtvechlore og Mercaptum«
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brinte. Mercaptumguldet er ufarvet og pulveragti'gt. Det adskilles forst

ved en Varmegrad af omtrent 250° C, den giver da uden at smelte, og

udeu Luftudvikliiig, en Vædske, der enten er ufarvet, eller kun har et svagt

guult Skjær, er lidt olieagtig, har en særegen Lugt, omtrent Vandets Vægt-

fylde, og er uden Virkning paa Provefarverne. Guldet bliver tilbage næ-

sten reent, med saa lidet af kulagtige Dele, at det ved Glødning i Luften

ikke taber -g— af sin Vægt. Men uagtet det saaledes synes , at Mercap-

tumet ueppe adskilles, er dog det Udskille ikke længer Mercaptum, men
maa have faact en forandret BeskaflFenhed, ved Grundbestanddelenes foran-

drede Forbindelsesmaade.

Paa Guldiltet virker Mercaptumbrintet saa heftigt, at derved under-

tiden viser sig Ild, selv naar Mercaptumbrintet er blandet med 6 til 8 Dele

Viinaand i men Guldillet giver da en morkebruun Masse, som ei er Mer-

captumguld.

Med Solvilte finder noget lignende Sted j men i den sædvanlige Luft-

varme foregaaer der ingen Virkning paa Solvchloret. Med Platintvechloret

giver Mercaptumbrijitet et lysegult Lcgem.

Kalimetallet som ved Luftvarmen ikkun virker lidet saavel paa Thi-

alætheren, som paa den i det følgende forekommende Thialolie, adskiller

derimod Mercaptumbrintet, og forvandles under heftig Luftud'vikling til

Mercaptunikaliær, som er hvidt, og letoplo'selig, saavel i Vand som i Viin-

aand. Paa Kaliliydratet virker derimod Mercaptumbi intet ikke, ei engang

naar hiiul er oplost i Viinaand ; det virker ei helkr paa Kalk eller Chlor-

kalkær.

Foruden Thialætheren og Mercaptumet, med dets Brinte (Mercapta-

net) dannes endnu ved beslægtede Forsog en Olie, som Prof. Zeise kalder

Thialolien. Denne faaes ved at sætte tung Viinolie til en vandig eller

viinaandig Oplosning af Kaliels Tresvovle ; hvorved en tung logagtig lugtende

svovelholdig Olie udskilles. Skeer Blandingen af Oplosningerne uden til-

foiet Varme, saa taber den tunge Viinolie sin halve Kulbrinte, og der dan-

nes svovelviinsurt Kali; ved omtrent 100° C derimod dannes svovelsurt

Kali; og en ny Portion af Kaliærsvovle adskilles. I begge Tilfælde fore-

gaaer der ingen væsentlig Udvikling af Svovelbrinte. Anvender man hoiere

Svovler af Kaliæret (f. E, det med 5 Grunddele SvovelJ, saa erholder man

fsamme Thialolie, men ledsaget med en Udskilning af Svovel. Svovelviin-

(4*)
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surt Kali giver ved Opvarmning med et, af hme Kaliærsvovler overeeus-

stemmende Virkninger,

Tln>lol^en er guulagtig, har en hoist ubehagelig, vedhængende Lugt,

synker i Vand, overdamper vanskeligt, men uforandret, med Vand, giver

ved Forbrændning en stæik Svovejsyrlinglugt. Den oploses i V^iiuaand

,

Og denne Oplosning bundfældes ei ved Blysukkerets Viinaandsoplosningf.

I Betragtningen over alle disse nye Svovelforbindelsc-r bliver Mer-

captumet indtil videre Hovedpunktet. Overveie vi nu, hvorledes Mercap-

tumbrintet faaes af det svovelbrintede Barytærsvovle og tiarytets Svovel-

viinsyresalt, saa have vi, i een Grunddeel af hver at disse, foruden Bary-

ten i den ene og Barytæret i den anden:

For Syovelviinsyren: 2 Svovelsyre, 1 Ætherin, 2 Vand.

For det svovelbrin-

tede Svovle. 2 Svovel, 2 Brint.

I, dét at Bartytærets Svovle ved Syrens Indvirkning forandres saaledes, at

Metallet iltes til Baryt, Svovlet brintes til Svovelbrinte faaes da een Grund-

deel Svovelbrinte foruden den forud dannede. Vi have da 2 Grunddele

Svovelbrinte, eller:

4 Brint, 2 Svovel, som lagte til

4 Kulstof, 8 Brint 1 iEtherin giver

_
^^
4^Kulstof, 12 Brint, 2 Svovl,

som er. Mercaptiwnbrintets Bestanddele.

Heraf skulde man slutte at der intet andet dannedes ved ovennævnte

Adskillelse end Mercaptumbrinte ; men da der ogsaa ved denne Leilighed

dannes Thialæther, maa dette nærmere forklares. Over denne har Prof.

Zeise endnu ikkun foretaget een Analyse, hvilken gav

4 Kulstof, 21 Brint, 2 Svovl, 6 Ilt,

hvilket atter kan forestilles som

4 kulslof, 12 Brint, 2 Svovel og 12 Brint 6 Ilt, eller som

1 Mercaptumbrinte og 6 Vand.

Tor man nu antage at den Vædske, som ledsager det Mercaptum-

brinte der udvikles af den svovelbrintede Barytærsvovle som eet med Thial-

ætheren, som ledsager den naar den frembringes med Barytærets Forsvovle,

saa synes Dannelsen af Thialætheren kun at beroe derpaa at een Grunddeel

af Mercaptumbrintet forener sig med 6 Grunddele Vand eller disse Bestand-*

dele, under StofiFernes Vexelvirkning,
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., Men herved opstaaer da det Sporgsmaal: hvorfor giver det ikke-

svovelbrintede Barytærsvovle, der indeholder ikkun 1 Svovel mod 4 Kul-

stof i det anvendte Svovelviinsalt, dog .en Sammensætning, hvori der er 2

Svovel mod 4 Kulstof? Herpaa er Svaret, at der sandsynligviis dannes en

mere kulstofrig F'orbindelse, som optages af det lijed Ætheren overgaaende

Vand. Herover vil den fortsatte Undersogelse udbrede l^ys.

Mercaptuai|}rintets GrundstpJØFer ere sikkert ikke umiddelbart fore-

nede til en Eenhed; men hvorledes de ere forbundne kan maaskee endnu

ikke bestemt afgjores; derimod tor man af denne Afgjorelse vente Svar

paa andre viglige Sporgsraaal i Videnskaben. Man kan fremstille Sammen-
sætningen :

4 Kulstof, 12 Brint, 2 Svovel

A. 5om (4 Kulstol, 10 Brint, 2 Svovel) -\- 2 Brint, saa at den

ret egentlig fortjente

Navnet: Mercaptumbrinte.

B. eller som (4 Kulstof, 10 Brint, 1 Svovelj -f- (2 Brint, 1 Svovel)

altsaa et svovelbrintet

Stof.

C. eller som (4 Kulstof, 8 Brint) -j- 2 (2 Brint, 1 Svovel), altsaa svo-

velbrintet Ætherin.

De Forbindelser det giver med Metallerjie bleve da at forestille

enten

som (4 Kulstof, 10 Brint, 2 Svovel) -f- Metal; altsaa ret egent-

lig fortjener Navnet Mer-

acaptummetaller.
d; ener som (4 Kulstof, 10 Brint, 1 Svovel) -|- (1 Svovel, 1 Metal)

c) eller som (4 Kulstof, 8 Brint) -\- (1 Svovel, 2 Brint) -f- (1 Svo-

vel, 1 Metal).

Endnu lader Sporgsmaalet om hvilken af disse Forestillingsmaader

har Fortrinet, sig ikke afgjore; men vil maaskee snart finde sin Afgjorelse

ved fortsatte Undersogelser over den Vædske, hvoraf Mercaptumguldet fæl-

des , eller ved nye Behandlingsmaader af Mercaptumforbindelserne, f. Ex.

med Chlor. Vtoi. Zeise har indtil videre valgt den Forestillingsmaade, der

Svarer til vore Forestillinger om Svovelcyanforbindelserne, saa at Mercaptu-

met (4 Kulstof, 10 Brint, 2 Svovel) kom til at staae i Klasse med Svo-

velcyanet, (1 Kulstof, 1 Qvælstof, 1 Svovel.)
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Merkværdig er Mercaptumets Overeensstenimelse i Sammensætning
med Træspiritus efter Liehigs Analyse, og Mercaptumbrintets med Viin-

aanden.

Mercaptum = 4 Kulstof, 10 Brint, 2 Suowel.

Træspiritus =: 4 — 10 — 2 lll,

Mercaptumbrinte zrz 4 — 12 — 2 Svovel.

Viinaand =: 4 — 12 — 2 Ilt.

Gives der endnu, som Prof, Zeise med stor Sandsynlighed iormoder, en

Sammensætning
, hvori der er een Grunddeel Svovel mindre end i Mercap-

tumet, saa vil dette endnu uopdagede Stof staae i Sammensvaring med Æthe-
ren ; nemlig

:

Det formodede Stof = 4 Kulstof, 10 Brint, 1 St^'ouel,

Æther =4 — iQ _ t ///.

Da Svovlet ogsaa, i saa mange andre Forbindelser, gaaer i Iltens Sted, kan det

ikke undre os her at see hint som dennes Stedgænger. Skulde det nu vise

sig, at det Stof vi have kaldet Mercaptumbrintet , egentlig er svovelbrintet

Ætherin, sce oven S. 14 den med C betegnede Formel, saa vilde dette

være en vigtig Stolte for den hidtil af Mange antagne Forestilling, at Viin-

aand er en Forbindelse af Ætherin med Vand. I det ene var da 1 Ætherin

forenet med 2 Svovelbrinte, i det andet med 2 Iltbrinte. Skulde derimod

en af de andre Forestilliiigsmaeder seire, vilde derved Viinaandens, Træspi-

ritusens, Ætherens og mange andre Sammensætningers Theorie, faae en an-

den Skikkelse.

E]fter alt det her Fremsatte , var det at formode at flere Haloider,

og selv egentlige Salte kunde give en mere eller mindre lignende Virkning;

dette har Prof. Zeise ogsaa tildeels fundet bekræftet. Der er sikkert nu

ogsaa al Anledning til at forsoge, paa lignende Maade andre med Svovelviiu-

syren beslægtede Forbindelser, f. Ex. Phosphorviinsyren , Svovelnaphtalin-

syren o. fl., og man tor deraf vente hoist lærerige Resultater.

Etatsraad Orsied , Commandeur og Dannebrogsmand, har endnu fort-

sat sine Forsog over Vandets Sammentrykning. Endskjdndt Overeensstem-

melsen mellem hans Forsog , og dem som fremmede Physikere siden have

udfort over samme Gjenstand , ikke efterlod noget Væsentligt at onske , ere

der dog endnu adskillige Punkter i denne Undersogelse der fortjene fortsat

Bearbeidelsc. Et af disse er, at Vandet sammentrykkes desto mindre jo

hoierc dets Varmegrad er. Herover havde vi i Midten af forrige Aarhnn-
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drede nogle faa Forsog af Canion , hvilke allerede vare bekræftede ved cJ.'s

tidligere Forsog ; men Sammenhængen mellem denne Særegenhed hos Van-

d«;t, og de almindeligere Naturlove burde endnu efterspores. Dette har nu

O. udiort i en Række af ForsSg, hvis Talstorrelser ere saadanne, at man
kan forstaae deres Afvigelser, naar man antager at der frembringes en Var-

meudvikling :^rr 5^0° C, for hver Atmosphæres Tryk, man anvender paa

Vandet. At denne Varme atter forsvinder , naar Trykket ophorer, for-

staaer sig af sig selv. Da Vandets Udvidelse, for hver ny tilkommende

Varmegrad, er meget forskjællig, alt efter den Varmegrad Vandet allerede

har , saa indsees let at den ved Sammentrykningen udviklede Varme maa
give Udfaldet af Sammentrykningsforsogene et vist Skin af Uorden, Ved
den Varmegrad, hvor Vandet indtager det mindste Rum, udvides det aller-

mindst ved en liden Tilvæxt eller Formindskning i Varmegraden. Ved
denne Grad vil altsaa Forsoget give Vandets Sammentrykning næsten uden

al mærkelig Indflydelse af den udviklede Varme. Over den Varmegrad,

hvorved Vandet indtager sit mindste Rum, ere vel de Bestemmelser, vi have

fra forskjællige Experimentatorer ulige, dog komme de alle overeens i at

sætte den enten lidet over eller under 4° C, og de fuldendteste Undersogel-

ser synes at sætte den til 3,73° C Ved denne Grad giver Forsogene Van-
dets Sammentrykning for 1 Atmosphæres Tryk , regnet til 28 Franske

Tommer Qviksolv =r 46,77 Miliondele af det sammentrykte Vands Rum.
Ved 10° derimod udvider 1° Forhoielse Vandet 84 Milliondele, altsaa gi-

ver 5% ° omtrent 2 Milliondeels Udvidelse som draget fra 46,77 Milliondeels

Sammentrykning, foraarsager at denne kun viser sig omtrent som 45| Million-

dele. Ved 16° C giver een Grads Forhoielse en Udvidelse af 160 Million-

dele altsaa vil 5% give 4 Milliondele, saa at Vandets tilsyneladende

Sammentrykning kun bliver 42,77 Milliondele, Ved 20° er denne For-

mindskning 5 Milliondele, ved 24° allerede 6. Ved Afkjolningen under

3,76° C udvides, som bekjendt Vandet. Ved 0° vil en Opvarmning af ^t. o q
frembringe en Sammentrækning af 1,5 Milliondele, saa at den tilsyneladende

Sammentrykning her vil være 47,77 -j- 1,5 altsaa over 48^ Milliondele.

En lang Række af Forsog, hvori de hele Tal, der lette Oversigten, siel-

denl forekomme
,
giver helt igjennem Tal , som nærme sig i meget hdi Grad

til de beregnede.

Tor man antage at Glasset under Sammentrykningen erholder samme
Varmeforhoielse som Vandet, og ved Trykkets Ophor atter taber den og sæt-
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ter man Glassets Længdeudvidelse for X° C at være 9 Milliondele den
Kubiske alfsaa 27 Milld

,
saa giver -^^ C en Forstorrelse af Glasset izz

0,675 Milld. ; saameget vilde da denne Omstændighed gjore Vandets tilsA'-

neladende Sammentrykning storre end den virkelige: dog ved alle Grader
lige meget. Vandets sande Sammentrykning blev da omtrent 4G,095 Million-

dele for een Atmosphæres Tryk. I Broken af Miliondelene kan iovriot

if3lge Forsogenes Na;ur, let være Feil af een TieriJedéel, saå aVman niaa-

skee gjor rettest i at holde sig til det runde Tal 46 Milliondele.

Denne Forestillingsmaade om Varmens Indflydelse i disse Forsog

bekræftes endnu derved , at Vandets tilsyneladende Sammentrykning blev

storre i Flasker eller Cylindre af Bly og af Tin, end i Flasker af Glas, og

det temmelig nær i Forhold til deres Udvidelighed ved Varmen. Mah
kun^l^ let tænke sig at Glassets og Metallernes Saumiéntrykkelighed herpaa

kunde have en mærkelig Indflydelse. Man har iiemlig troet, at nian kunde

sråite til Legemernes kubiske Sammentrykkclighed fra den Forlængelse

eller Forkortelse en Stang af samme Materie lider, verf at trækkes eller

trykkes med erj vis Vægt; og man har af saadanne Forsog villet slutte at

Glassets kubiske Sammentrykning ved een Atmosphæres Vægt skulde være

1,65 Milliondele. Efter ligiiende Forsog kunde man slutte at Blyets ku-
biske" Sammentrykning maatte vÆre over 30 Milliondele. O. havde allerede

for nogle Aars iden'viisf, at Vandets Sammenfrykiiing i Flasker af forskjæl-

lige Metaller ikke giver Udfald, der svare til saadanne Forudsætninger.

Han har nu dej til foiet en ny Klasse af Forsog. Han benytter' liertil

én Glascylinder, hvis nederste Ende er tilsmeltet, og" hvis oveisfe

tg aabne Ende modtager en indsleben Prop, som' er gjennemboret,

og forsynet med et Glasror, ligesom de Flasker hvori' tnan pr'over Vandets

Sammentrykning. Naar man nu forst har benyttet den til dette Brug, meii

derpaa udfylder den storsle Deel af Cylinderen med en Glas- eller Mt tålmasse,

hvis Rumfang man noie har bestemt ved Veining i Vand, og ma'n udfylcVer

det ovrige' RunV"med Vand, hvis Vasgt bestemmes, saa kan man ved Forsog

a"f samme Art som de oVer Vandets Sammeiitrvkriing , bestemme' det faste

Legems j thi man Veed hvor megen tilsyneladende Sammentrykning den liær-

vaereijde Vægt af Varid skulde give, og kan af 'Forsøgets Udfald då" let te-

regne det faste Légems. Alle disse Forsog have givet' de faste Legemers

Sammentrykning saa liden, at man van.vkeligt kan skjelne Stort( Is'erne fra

de fra Forsogene uadskillelige Smaafeil.
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Det kunde let sj'nes soiu uin disse Forsog kom i Strid med et mathe-

malisk Beviis — thi don beiomte Matliematiker Poisson liar af Forsogeiie

over Legemernes efter Længden gaaende Udtrækninger eller Sammentryk-

ninger udledet en Formel for den kubiske Sammentr3'^knir«g , hvoraf man

iaaer Slorrtlser, der i visse Tilfælde overgaae 20 til 30 Gange dem O.^s

Forsog have viist — uien dette er ingen sand Strid med Mathematiken, men

viser ikkun at de Forudsastninger angaaende Legemernes indvortes BeskafFen-

hed, hvorfra den hædrede franske JVIatliematiker gik ud, ikke kunne være

fuldkonmient rigtige.

I disse sine nyeste Forsog har O. anvendt en forbedret Maade, til

at maale den Luftmængde, der anvendes som Kraffmaaler. Indretningen er

dannet af et oven lukket Glasror, som i en vis Afstand fra den lukkede

Ende er udtrukket i et snævrere Hor, og hvis aabne Ende har et tilloddet

snævert Ror med Maalesfok. Uen indknebne Ueel af Roret har et Mærke,

hvortil den sammentrj^kte Luft Iivergang skal naae , hvilket giver en noiag-

tigere Bestemmelse end Iagttagelserne paa el overalt ligevidt Ror« Det ne-

derste Ror med Maalestokken, viser enhver Varmeforandring og enhver

mulig Spildning af Luft.

Den historiske Classc

Professor /. Moller *), Ridder af Dannebrogen, har forelagt Sel-

skabet en Afhandling om Confirmatjonens Indforelse i Danmark, hvilken Af-

handling siden er bleven indlemmet i Forfatterens Forsog til en historisk

Beretning af Kong Christian FI og hans Regiering (Mncmosyne IV". 215-

271). Da nogle havde nieent , at dtr for 1736 slet intet Tilsyn Iiavdes

med Ungdommens Oplæring i Christendommen, omtaler Forf, forst de æl-

dre Lovbestemmelser fra Christian den 3die, Christian den 4de og Christian

iin:n. 5te. I disse forekommer vel ligesaalidet Ordet Confirmation, som den

egentlige Conlirnialiotishandling selv, som en lioitidelig Indvielse af de Unge,

*) Under Trykningen af nærværende Oversigt tabte Fædrelandet denne lærde, rirk-

sonime og retskafne RLind, i en Alder d:: man endnu bavde ventet mange Frug-

ter «f Låns utrættelige Flid.

(5)
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til Kirkens myndige Medlemmer; men de forbyde dog Præsten at antage

nogen til Alterens Sacrameutc, som ikke kunde gjore Rede for deres Tro

dg besvare de Sporgsmaale, som gjordes til dem om den hellige Nadvere og

dens rette Brug Cjfr. Christian den 5tes D. L. 2- -5—11) Skjondt Coii-

firmationen ved disse Forskrifter ingenlunde var lovbefalet, fandt den dog

jcvnlig Sted i flere Menigheder i den dansk-norske Kirke i Tidsrummet

fra 1536 til 1736 ; Luther havde nemlig vel forkastet den som Sacrament,

men tillige indronimet, at den kunde være en gavnlig Kirkeskik; der fin-

des derfor flere Exempler paa, at saavel i Danmark og Norge, som

paa Island snart Biskopper, snart Præster have confirmeret , hvilket

ogsaa udtrykkelig siges af den bekjendte NieU Hemmingson i hans Syn-

tagma inslitutionum Christianarum. Forfatteren omtaler ved denne

Leilighed Hemming i> ens Samtidige den berdmte Theolog Martin Chemnitz s

Skrift; Examen Concilii Tridentini, som udforlig afhandler Confirmationen,

og hvis Anviisning i alt Væsentligt er bleven fulgt i Christian d. 6tes For-

ordning om denne Gjenstand, ligesom dette Skrift ogsaa benyttedes ved de

tidligere Forsog i Hertugddmmerne paa at gjore Confiruiationen almindelig,

hvorom Etatsraad Falck har leveret en indholdsriig Artikel i Neue Staats-

biirgerliches Magazin 1 Bd. Forf. omhandler dernæst Biskop Gulbrand

Thorlacsens {^2'horlacius) Fortjeneste af Conflrmationens Indførelse paa Is-

land, i det mindste i Ilolum Stift, hvor han var Biskop fra 1571 til 1629^

Confirmationen bier her overladt Præsterne alUne, da den ellers efter den

canoniske Ilet, og selv efter den engelske Kirkes Bestemmelser, forbeholdes

Biskopperne. Efterat have anfdrt Kong Christian d. 4des Bestemmelser

om den Prove i Religionskundskab, som Præsten var berettiget, men ikke

forpligtet, til at underkaste de Unge, som vilde nyde Alterens Sacramente

(Fdg. 27 Marts 1629 2 P. $. 12 og 17), og efterat have ved denne Lei-

lighed berort Biskop Resens og hans Eftermand Brochmands Fortjenester

af Ungdommens religidse Underviisuing , gaaer Forf. over til at omhandle

Conflrmationens almindelige og officielle Indforelse i Danmark og Norge

under Kong Christian VI. Det forste Forslag dertil hidrdrer fra Etats-

raad Jos. W. Schrøder, Christian d. 6tes Lærer, og fra Hofprædikant J.

B. Bluhme, Deres Forslag dat. den 27 Sept. 1735 er næsten ordret over-

eensstemmende med Forordningen af 13 Januar 1736 ; kun findes ikkeCon-

firmationsbdnnen i Forslaget. Forf, meddeler derpaa den udfdrlige Betænk-

ning, som Biskop Pf^orm i denne Anledning indgav til Kongen, og det Svar,
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som derpaa fulgte af Schroder og Bluhme^ Efter at Lave anfort nogle af

Kongens egenhændige Bemærkninger ved Lovudkastet og det Kgl. Reskript

til Biskopperne af 16 December 1735, slutter Forf. med at omtale Biskop-

perne PVorms og Herslebs Fortjeneste af Confirmationens Indforelse og

nogle Samtidiges Yttringer om dens Indflydelse og Virkning paa Folketa

religiose Oplysning.

Samme Medlem havde ogsaa begyndt at udarbeide Selskabets Histo-

rie; og havde allerede forelagt det de forste to Decennier. Doden som

afbrdd hans ualmindelige Virksomhed, berovede os ogsaa Forsættelsan af

dette Arbeide,

Justitsraad og Professor Molbech har forelagt Selskabet den forste

Afdeling af en af ham forfattet "kort Oversigt af det danske Sprogs Histo-

rie"; hvilken Afdeling omfatter Perioden fra det 17de Aarhundredes Be-

gyndelse, indtil ned imod vore Dage, og afhandler saavel hvorledes Moders-?

maalet i det 17de Aai hundrede og Begyndelsen af det 18de, tabte endeel

af dets ældre Raaehed , Fyndighed og nationale Charakteer, uden at dette

Tab opveiedes ved en til andre nyere europæiske Sprogs daværende Cultur

svarende Forfinelse; som og hvorledes med Holbergs som man kunde kalde

Stifteren af den nyere danske Literatur, en nye Periode oprandt for det

danske Sprog, hvori det efterhaanden, men særdeles fra Midteu af det 18do

Aarhundredc, antog den stilistiske Charakteer, som det siden, uden væsenf»-

lige og dybt indgribende Forandringer, har bevaret. Forfatteren har i

Korthed charakteriseret, saavel de fra Sprogculturens og Stilens Side mest

udmærkede danske Prosaister i det 18de Aarhundrede, fra Kraft, Snedorf,

Guldberg og Schytte, ned til Baggesen og Rahbek j som den betydende og

vigtige Omdannelse i den æsthetiske Smag og i Digtekunsten, der begyndte

med Tullin og Euald, og forst fremkaldte en egentlig alvorlig Poesie, og

med denne en hdiere poetisk Diction i det danske Sprog. Han slutter

med at gjore opmærksom paa : at uagtet Modersmaalet ikke altid, selv i vor

Tid, behandles med tilborlig Agtelse for Nationalitet, Brug og Eiendomme-

lieder i Sproget: viser det dog i den sildigere Tid en afgjort Drift til at

forskyde det overflodige Fremmede og Unationale, og, om endog i langsom-

mere Fremskriden, at udfolde en stiJrre Kraft og Fylde af dets egen Dan-

nelsesevne. Da Forfatteren har ladet sin Oversigt af Sprogets Historie

trykke som Indledning til sin danske Ordbog: vil en videre Angivelse^f

bemeldte, i Selskabet oplæste Afdelings IndhoW her være overflodig. ,(j

(5*-)
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Den physiske og' Instonske Classe,

Efter et Forslag fra Selskabets Medlem Hs. Hv. Biskop Micllcr, Rid-

der og Dannebrogsmand, besluttede Selskabet allerede i Aaret l83t at lade

undersøge den beromteRuriemoindskrift. Uagtet alle tidligere Undersogelser,

Afbildninger og Hestrivelser , var det dog aabenbart at man ikke kjendte

den noie; det var endog indtil en vis Grad uafgjort hvorvidt den var en Natur-

frembringelse eller et Menneskeværk. Det var derfor raadeligt at Viden-

skabsmænd atforskjællige Fag forenede deres Undersogelser herover. Selskabet

udnævnte ifdlge heraf en Comniission, som dog længe forhindredes fra at

tiltræde Reisen, idet at snart et, snart et andet Medlem havde Forfald. I

fltdste Sommer blev nu Reisen foretaget^ af Selskabets 3 Medlemmer Geheime-

archivar Fin Magnussen, Justitsraad Molbech og Professor Forchhammer.

Foretagendets Udfald viser, at det ikke var overmodigt her at forene den

naturvidenskabelige og historiske Undersøgelse.

Runamoet ligger i Strdbye Sogn ikke langt fra Ronnebye i Bleking.

Commissionen iandt, at Runemoe er en flad Granit-Gneus-Klippe gjcnnem-

skaaren af en sort Trapgang, som netop paa dette Sted udkiler sig, men

imod N. O. bliver bredere og bredere, og taber sig i flere hundrede Skridts

Afstand i en dyb Dal. JJenne Trapgang er den Haraldinske Slange. Ved

noiere Undersøgelse viiste sig, at kunstige Linier, udentvivl Runer, vare

indhugne i denne Trapgang, og Commif^sionen overbeviiste sig om at disse

Linier ikke rare naturlige Sprækker, derved, at de paa Gangens Allo'snings-

flader lodrette Linier paa de fleste Steder ikko naaede Graniten, paa andre

derimod gik over i denne, et Forhold som ikke er ovcreensstemmende med

lignende Sprækker i Trapgange, som pleie at indtage hele Trapgangens

Brede og ikke gaae over i Sidestenen. Det fandtes ei.dvidere at disse

indgravede Charakterer manglede paa flere Steder , men at der en Deel af

Trapgangens Masse var forsvunden, og Sammenligningen imellem disse vir-

kelige Sprækker og hine Charakterer viiste Forskjellen meget tj'^deligt.

Man fandt endvidere at Slangens- hele Form ligefrem er et Resultat af Trap-

gangens Retning, altsaa frembragt af Naturen, og at det man har anseet

for Slangens Hoved ikkun er en Tilfældighed, frembragt ved Gronsværet,

og sluttede deraf at de som have indhugget Charaktererne sandsynligviis al-

drig have tænkt paa at frembringe en Slangeform. Ved Undersogelsen af

en anden Trapgang, Maklemoe, hvorpaa man ogaaa havde troet at finde
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Runer, ovcrbevii'ste Commissionen sig endydermere om den store Forskjel-

ligbed imellem naturlige Sprækker, som findes paa Maklemoens Trapgang

og de kunstige Linier , som fladet paa Runamoens saakaldlc Slange. Ved

Landskabsmaler Christensen tog Commissionen noiagtige Tegninger af Situa-

tionen af den bele Slange, og af de enkelte Cbarakterer,

Ved denne beromte ældgamle Indskrifts nøjagtige Betragtning og Af-

tegning er det nu godtgjort, at alle de ber bidindtil bekjendte Tegninger,

bvorvcd man bar sogt at udtrykke eller efterligne dens Cbarakterer, ere

tilbobe bojst unojagtige og uefterrettelige , saa et den nu foretagne nye

Aftegning kan antages at være den eneste rigtige, i det mindste blandt

dem, som bidindtil ere blevne publicerede ved Træsnit, Kobberstik eller

Sle entry k.

Det f^r upaatvivleligt, at de ved Runemo indbugne ældgamle Cbarak-

'terer ere Runer, nogle tildeels af disses »rest bekjendte Art ; andre derimod

ubekjendte og saaledes blandede med de andre, tildeels som Binderuner, at

der endnu neppe kan baves noget IJaab om deres, eller overhoved Ind-

skriftens
, rigtige Decbiflrering. Den nøjagtige Tegning, som med yderste

Ombu blev con fereret med Originakbaraktererne, giver bedst Begreb om dis-

ses Udseende 5 de ligne tildeels de Figurer, som ere indridsede paa en ved

Danzig funden Urne, af bvilken en Gibsafstobning baves i det herværende

Kongelige Museum for nordiske Oldsager paa Cbristiansborg-Slot. Dette

kunde lede til den Formening at begge nedstammede fra Nordens ældste

Gotber, der af Mango antages for at A'ære indvandrede over Ostersoens

sydcstlige Kystlande og selve Ostersoen til Gotland i Sverrig, Bleking o,

s. v. Dog have andre af Indskriftens Cbarakterer stor Ligbed med de Pboe-

niciske, Celtiberiske o. fl., hvilket forst ved en detailleret Jevn forelse af

hver Cbarakter især, med dens Paralleler i foiskjellige Skriftarter, kan ven-

tes tilstrækkelig oplyst.

Laiidmaaliii^sconiinissionen.

Gcneralkortet over Slesvig, som i nogle Aar bar været i Arbeide , er

nu saavidt fremmet at blot Stikningen af noget af Situationen staaer tilbage,

saa det kan forventes færdigt til Udgivelse i 1834.
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Ordbogscoinmissionen

har afvigte Aar fortsat sine Moder, saavidt dets Medlemmers dvrige Em-
bedsforretninger have tilladt det. 36 Ark ere trykte af Bogstavet S. Bog-

stavet U er næsten færdigt fra Redacteurens Haand.

Meteorologisk Committee.

Coramitteen har modtaget lagtagelser fra Landphysicus Thor&tensen

og Sysselmand Melsted i Island, fra Pastor Thomsen paa Færoerne, Assistent

Chenon i Guinea, og Dr. //^, Lund paa hans Soereise til Brasilien. Nye
meteorologiske Standpunkter ere etablerede med Selskabets Instrumenter, af.

Generalconsul Falbe i Grækenland , Missionair Ostergaard i Upernavik i

Gronland, og Pastor Børresen til Pedersker paa Bornholm. Til Normal-

Observatoriet i Kjobenhavn er anskaffet et fortrinligt Normal- Barometer

af Buzengeiger , og dermed begytidt daglige Iagttagelser, Trykningen

af det andet Hefte af Collectanea Meteorologica er rykket betydeligcu

fremad.

Comniissionen for Bronclboring.

Denne Commission er udnævnt i Mai 1831 efter et Forslag fra Sel-

skabets Præses Hs. Ex. Hr. Overkammerherre i^, Hauch, og bestaaer, foru-

den Præses af Selskabets Medlemmer Commandeur Schijler, Vroieisox Forch-

hammer og Secretairen, Grundene til Foretagendet ville sees af folgende

Fremstilling. I de nyere Tider har man begyndt at give den Frcmgangs-

maade, at forskaffe sig Vand ved Boring i Jorden, en stor Udvidelse. De

Bronde som skylde deres Vand til en saadan Boring, har man i Frankrig

kaldet artesiske, fordi man allerede længe havde brugt denne Fremgangs-

maade i Provindsen ^/-^ofs. De Grundsætninger, hvorefter man gaaer frem

ved Dannelsen af artesiske Bronde, ere aldeles ikke nye; men man har

iieppe nogensinde anvendt dem med den paa klar Indsigt beroende Over-

beviisning, som nu; og derfor vil Fremgangsmaaden mere og mere ud-

brede sig. Dens Grund er let at indsee. Elhve;rt lost og for Vandet let
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gjcnnemtræugeligt Jordlag, hvoraf nogen betydelig Deel er udsat for den

frie Luft og kan modtage Regn og Snee, danner en Vandbeholdning, der

ofte er meget udstrakt, I de fleste beboelige Egne vexle Lag, som let

giennenitrænges af Vandet, med andre, som vanskeligt eller slet ikke gjen-

nemtrænges deraf. Saalcde« finde vi hos os meget hyppigt afvexlende hag

af Sand og Leer. £r det overste Lag sandagtigt, og hviler paa Leer, saa

vil en stor Deel af det V^and, som falder paa Jorden, synke ned til Lcer-

laget, og der baade standses og bevares mod Fordampning. Graver man

ned til denne underjordiske Vandbeholdning, saa har mau den simpleste

Art af Brond, men hvori Vandet sjeldent er godt, da det som oftest har

havt Leilighed til at medtage mange opldselige Dele af det overste Lag, og

ikke har været nodt til atter at afgive dem ved nogen betydelig Gjennerp-

siening, og dermed forbundne chemiske Indvirkning.

Dersom de ovre Lag fuldkommen dækkede de underliggende, vilde

aldrig noget Jordlag, der havde et uigjennemtrængeligt Lag over sig, inde-

holde Vand
i men ordentligviis ere de underliggende Log ikke overalt dæk-

kede af de overliggende, og naar Lagene have en Heldtiing, er det næsten

aldrig Tilfældet, fotdi de nyere Lag ikke dække de hoistbeliggende Dela

at de ældre. Alt det Regn- og Sneevand, som falder paa et letigjennem-

trængeligt Jordlags Overflade, og synker ned til et uigjennemtrængeligt Lag,

finder en underjordisk Skraaning, langs ad hvilken den kan lobe mange

Mile hen, og derved komme bestandig dybere og dybere, saavel som un-

der flere og flere nye Jordlag. Paa denne Maade kan det Luftvand, som

falder paa et Sandlag hoit oppe i Skaane, folgé et underjordisk Fald hen

imod Sjælland, og ved Ankomsten under Ostersoens Bund allerede befinde

sig i en saadan Dybde, og være dækket med saa mange og saa tætte Lag,

at det kan fortsætte sin Vei ind under vor O Gjennembore vi nu alle

de Lag, som hos os dække den dybe Vandbeholdning, saa vil Vandet stræbe

at stige op til samme Hoide som den, hvorfra det kom paa hiin Side Sundet.

Men mangfoldige Un^ersogelser have viist at her virkeligt gives saadanne

Lag. Vi befinde os paa en Sammensætning af Jord- og Steenlag, der hen-

hører til det Geognosterne kalde Kridt- og (rronsanddanningen, hvori Lag

af Sand, Leer, Kalksteen og Flint vexle med hverandre. Disse Lag helde

fra det svenske Urbjerg over til os. Blandt andre udmærkede Lag inde-

holder Kridtdanningen en særegen Gronsand, som pleier at gjemme en Skat

af ypperligt Vand. Til denne har man boret ned, i og om London og Pa-
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ris, med Lvis Kridl- og Gronsanddaiining vores kommer overeens, og fun-

det Tlieorien velbegrundet i Ejiaringen. Da vor Kridtdanning ogsaa liar

sit Gronsand ,
eller, om man vil, er ledsaget med en Gronsanddanning,

som kommer for Dagen mellem Ystad og Lund, og maa ligge mellem de

til os lortsatte Bjerglag , saa maa en her foretijgen tilstrækkelig Boring

give os meget og fortræffeligt Vand, med mindre en eller anden sær Natur-

omveltuiiig skulde have afbrudt den Sammenhæng, der ellers saa kjendeligt

viser sig paa begge Sider af" Sundet. Enkelte Revner vilde hverken af-

skjære os dette Vandlob, eller foimindske dets Reenhed; thi vel vil Van-

det sprude frem, og danne en Kilde i Havet, hvor det i Bunden finder

en Aabning, men det ovrige fortsætter sit Lob, og optager intet Saltvand,

fordi den opstigende Vajulstraalo nophorligt driver Saltvandet tilbage.

Man indseer af alt dette, at dtt var onskeligt at her gjordes Forsog

med Bro'ndboring, efter disse omfattende Grundsætninger. Man knnde af

Lagenes IJeldning forudberegne at Boringen hos os maatte gaae dybt, for

at komme til Grdnsandet; men da en liden Forandring i Lagenes Vinkel

maa f'oraarsage en stor Forskjæl i den Dybde, hvori de lindes adskillige

Mile fra de Steder, hvor Maalningerne have ladet sig udfore, kunde man

ingen noiagtig Bestemmelse give, men blot foiudsee, at man ikke kunde vente at

træffe Grdnsandet paa deforste 150 Fod under IJavets Overflade, og at man ikke

maatte ladesigafskrække ved al bore adskillige hundrede Fod dybere. Det varda

neppe sandsynligt, at nogen Privatmand vilde vove sig tilde fdrste, ikke lidet be-

kostelige Forsog ; med mindredetskuldevære en eller anden Ukyndig, som uden

Betænkning vilde anvende paa vort Land, hvad han hist og h<>i' kunde have

læst i uvidenskabelige Tidsskrifter om meget nemt udforte Brond boringer.

Saadanne Forsdg vilde da lettelig enten afskiække, naar man efler en mang-

foldige Gange stdire Anstrængelse endnu ikke naaede Maalet, eller give An-

ledning til falske Efterretninger, naar man und(.'r Boringen var stodt paa et

af de Overfladen nærmere vandforende Lag, Som ofte ere saare velkomne,

uden at have den store Vandrigdom, der frenisprudler af de til Jordens dy-

bere l<ag indtrængte Boringer. De fleste af de Efterretninger vi have

udenlands fVa om Arlesiske Bronde, opnaaede ved nogle Dages eller faa

Ugers Boring, bcroe paa saadnnne misforstaaede Foretagender, og have hos

os fremkaldt offentlige Opmuntringer til Efterligning. ^'idenskabernes Sel-

skab havde, fremfor nogen atiden offentlig Indretning, et Kald til en grun-

dig Undersdgelse over denne Gjenstand ; ikke blot fordi det maa bygges
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paa videnskabelige Grundsætninger, men endnu mere fordi det kan fore

til nærmere Kundskab om vor Kridtdanriings Beskaffenhed. For el Viden-

skabernes Selskab vilde altsaa de anvendte Summer ikke være at ansee som

aldeles spildte, om endog det borgerlige Oiemeed, at faae en ypperlig

Vandforsyning, ikke opnaaedes : et Bidrag til vore Kundskaber maatte i

ethvert Tilfælde være Frugfen.

Man blev enig om at foretage denne Boring paa Nyholm deels fordi

man der havde ældre Gravninger og Boringer, der gave Kundskab om dcil

Dybde, hvori Kridtet forekommer under den l6'se Jord: deels fordi man

der havde en Plads, hvor Arbeidet kunde udfores uforstyrret af Nysgja^-

rige , indtil det var kommet saa vidt, at det kunde være lærerigt og værdt

at forevises: deels og fornemmelig, fordi man, ved Admiralitetets Velvillie,

havde Leilighed til der at faae de fornndne Materialier og Redskaber, saa-

vel som duelige Arbeidere , for den billigste Friis og under et ligesaa paa-

lideligt som k3^ndigt Tilsyn.

Efter at de nodvendige Forberedelser vare trufne, tog Arbeidet iin

Begyndelse den 7 Juni 1831. Forst gravedes et 9 F'od dybt Hul , for paa

dets Bund at begynde Boringen; men ved Forsog fandt man at Grunden

endnu var saa los og fuld at Stene, at man fortsatte Gravningen, indtil

i5i Fod under Overfladen, hvilket er 10 Fod under dagligt Vande, en

gammel antaget Middelhoide der slaaer 2jtt Tommer over Havets sande

Middelhoide ved Kjobenhavn. Endnu her modte man samme Hindringer,

men overvandt dem Ved at nedramme, efterhaandén som man borede, et

33 Fod langt med Jernsko forsynet Træror til omti-ent 17 Fod under

Brondens Bund. I 43 Fod uridér dagligt Vande sfodté man endelig paa

det f orste Flintesteenslag. Siden den Tid er man kommen gjennem mangfoldige

vexlende I^ag af Kalk, Flint tig iLécr. Man er nu paa nogle Tommer nær,

kommet 210 Fod ned, og har imidlertid, sbin man forudsaae , havt med

mange Vanskeligheder at kjæmpe. Man kan allerede gjore sig en Forestil-

ling om disse, Mat' inån erfarer, at Summeij af alle de gjennemborede

Flintlags Tykkelser udgjor over 30 Fod; og dog have de Vanskeligheder

der foraarsagedes ved Nedstyrtninger, der indeholdt »Steen , næsten været

endnu storre. For at hævc denne Uleilighed har maé sat ét 50 Fod langt

Jernror ned i en Deel af Borehullet og fdlgeligeri siden formindsket Borets

Diameter noget, I dert seneste Tid synes Vanskelighederne dog at være

blevne betydeligt ringeie; og under hele Arbeidet er Intet indtruffet, der

6
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i mindste Maade strced mod den Théorie, Lvorfra man gik ud, Saavel det

geognostiske som det techniske Udbytte af dette Arbeide vil bedst overskues

ved dets Fuldendelse. Her vil det være nok at bemærke, at hidindtil er

endnu ingen Boring i det egentlige Danmark bleven drevet til en saa stor

Dybde under Havets Overflade, folgeligen heller ingensinde saa mange af de

forskjellige Lag, der skjules under Landets Overflade, blevne kjendte. For

tilkommende Boringer vil den her udfdrte være lærerig, og spare mangen

Bekostning, hvortil Arbeidets Nyhed gav Anledning. Kommer det dertil,

som man vel tor haabe, at man vil gjore et udstrakt Brug af Brondborin-

gen, vil man maaskee endnu formindske Omkostningerne meget, ved at

sætte Hestekraft, eller en bevægelig Dampmaskine istedet for Mcniieskekraft.

C uviers Hæders min de.

Den store Naturgrandsker Cuviers Dod er med Rette bleven anseet

som et Tab, ikke blot for Frankrig, men for den hele oplyste Verden.

Uagtet de Franskes Konge allerede havde befalet at hans Buste, forfærdiget

af en udmærket Kunstner, skulde opstilles i Videnskabernes Akademie, hvis

Prydelse han havde været, og uagtet hans Fodestad Miimpelgard har be-

sluttet at sætte ham et iMindesmærke, onskede man endnu noget Mere j man
fandt det passende at foranstalte en stor Subskription, hvorved ikke blot

Franske men ogsaa alle andre Landes Videnskabsmænd og videnskabelige

Selskaber kunde bidrage til et stort Hædersminde for den Hedengangjie.

''Til alle Tider" siger Indbydelsen "har Frankrig udmærket sig ved sin

Kjærlighed og Ærbodighed for de store Mænd, det har frembragt i det veed
at de ere dens storste Hæder, og at denne Hæder vil overleve alle de an-
dre. Men Frankrig veed ogsaa at det i den Tidsalder, hvori vi leve, er
mere nyttigt end nogensinde for, at knytte inderligere det Broderbaand
som forener alle oplyste Mennesker i hele Verden. Det skal ikke lade de
politiske Uroligheder, hvoraf det sættes i saa voldsomme Bevægelser, af-
holde det fra den store Pligt, som dette ædle Brodersind paalægger det."

I det Folgcnde foies endnu til, at det vil være glædeligt at see, midt iblandt
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de politiske Spændinger, et fredeligt Mindesmærke, som skal bevidne for

tilkommende Tider, at Fartieaand og Meningskrige ikke have kunnet af-

Lolde vor Tids Mennesker fra den Hylding der paa alle Steder skyldes

Videnskaber og Kunster."

I et Brev, som ledsagede Indbydelsen, sagdes blandt andet: "Denne

Meddelelse har til Hensigt at proclamere paa en oienfaldende Maade det

Broderskab, som forener alle Landes Lærde og Videnskabsmænd."

Selskabet, som i alle Maader deler disse Folelser, har givet 2000

Franc til Cuviers Hædersminde.

Cmier var Medlem af vort Videnskaberne« Selskab, som af de fleste

andre. At hans Dod ikke er anmældt blandt Selskabets afgangne Medlem-

mers hidrorer derfra, at de udenlandske Medlemmers Dod ikke af os an-

mældes, saasom man deri ingen Fuldstændighed kunne opnaae.

Fra 31 Mai 1833 til 31 Mai 1834.

Siden sidste Beretning aflagdes har Selskabet at beklage Tabet af

dets Æresmedlem:

Hs. Excellence Cay Frederik Greve ai Rei^entlau, Ridder af Elephan-

ten, Storkors af Dannebrogen, Geh. Conferentsraad, Landdrost og

Gouverneur i Hertugdommet Lauenburg.

Ligeledes har det lidt et smerteligt Tab, ved at see sig berovet de tvende

virksomme og boifortjente ordentlige Medlemmer: , .

Professor og Dr. Theol. Jens Moller, Ridder af Dannebrogen,

og

Biskop og Dr. Teol. Fredrik Plum, Commandeur af Dannebrogen,

Biskop over Fyens Stift o, s. v.

"^I'il indenlandske Medlemmer ere optagne for den historiske Classe

:

Professor Clausen,

Professor Dauid.

Professor Madvig.

(6*)
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For den rnathematiske Classe.*

Professor Olufsen.

Capitaiii v. Bendz, Ridder af Dannebrogen.

Til udenlandsk Medlem :

Professor Hansen, Forstander for det Seeberger astronomiske Ob-

servatorium ved Gotlia.

Den physiske Classe.

Professor og Ridder Reinhardt meddeelte Selskabet Efterretning om

en Véd Nennortalik i Julianehaabs District fanget Ulkeart, som er bleven

indsendt til det kongelige naturhiatoriske Museum og opstillet i sammes

grønlandske Samling. Denne Art findes ikke anfort i Cuviers Fortegnelse

af Ulkeslægtens Arter i 4de Deel af hans Histoire naturelle des poissons,

og synes at være endnu ubeskreven j den er i det mindste en for den gron-

landske Fauna nye Form , som bringer Antallet af denne Slægts Arter i

hiint nordvestlige Hav til 4. Denne Art, som har faaet den systematiske

Benævnelse Cotius uncinatus, frembydet en ny Afvigelse i det for Ulke-

slægten antagne Tandforhold , som skal sammensættes af Kiævetænder og

Tænder paa Plovskiærbenet (o« Komeris). De tvende gronlandske Arter;

Cottus groenlandicus Cuu. og Cotius scorpioldes Fahr. tilligemed de euro-

pæiske Arter Cottus scorpius, C* quadricornis, C. Buhalis og C. Gohio vise

dette Forhold, hvorimod den af Professoren tidligere beskrevne Cottus tri~

cuspis Mus, Reg. eller Fabricil Cottus Gohio ikke har Tænder paa Fronter

men blot i Kiæverne. Den nye Art, Cottus uncinatusy har derimod tillige

Tænder baade paa Vomer og paa det forreste Stykke af Ganebenene. Det

er et i Pattedyrenes , og selv i Reptiliernes Klasse sjeldent Tilfælde, at en

Forandring i Tandforholdet ikke tillige medforer betydelige Forandringer i

Arternes generiske Form. Hos Fiskene derimod , hvis Tænders eensidige

Virkningsmaade let kan erstattes, findes flere Exempler paa denne Foran-

derlighed i Tandformen, forbunden med Stabilitet i den ovrige generiske

Form, og der vil neppe findes nogen tilstrækkelig Grund til at danne 3
Slægter for de tro gronlandske Arter, Cottus scorpioides, Cottus tricuspis og

Cottus uncinatus. Forresten frembyder denne sidste ogsaa andre Kiende-

tegn , hvorved den let kan adskilles fra de ovrige Arter i Grdnland. Oj-
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nene staae endnu nærmere til hinanden end hos Cottuk scorpioides Fabr.',

ved et Exemplnr af fire Tommers Længde er Pandebenets Brede mellem

Oineue kun en halv Linie. Piggene i Handen af Giællelaagets forreste

Piaide {Præoperculum) tte kun tvende, af hvilke den i overste Hjorne bSier

sig krogformigt op ad, og er Ved Roden besat med en liden fremstaaendé

Spids, og endelig har den af alle grohlandske Arter det ringeste Antal af

fittaaler i Ryg- og Gadborfinnerne, nemlig i forste Rygfinne 8, i anden Ryg*-

finne 13 og i Gadborfinnen 11 Straaler,

Hidindtil var saa godt som ingen udgråvné Levninger af liornqvægets

vilde Stamme {Bos tautus fetus Cup,)^ ligesaå lidt som af Uroxen (Puk-

keloxen, Bos Urtis Cut>.) i Dannemark komnVet til de Kyndiges Underso-

gelse ; imedens de ikke sjeldent forekommende og undersøgte Horn og Cra-

nier af Elsdyret tilstrækkeligt vidne om at dette hyppigen forekom i ældre

Tider levende sadvel paa de danske Oer sbth paa Fastlandet. Der kan ikke

være nogen Tvivl om at begge de nævnte Oxearter have til samme Tid li-

geledes levet i Dannemark. Det vilde være meget onskeligt at man ved Tor-

vemosernes Bearbeidelse vilde skjænke disse Mindesmærker om vort Lands

tidligtre Tilstand en storre Opmærksomhed end hidindtil er skeet, og at de

kunde komme Videnskaben til Gode, ved at opbevares og benyttes i natur-

historiske Samlinger.

Prof. Reinhardt har meddeelt Selskabet, at hart har håvt Leiliglied

til at undersoge et stort Stjkke af en Hovedskal af den vilde Oxe, som

er bleven opgravet af en Torvemose/ beliggende \ Miil fra Trostrup By i

Odense Herred og Amt, og indsendt i Efteraaret 1833 til det kongelige Mu^
seum. Ved denne Hovedskal, soin blev foreviist i Selskabets Mode, fattes

der kun det forreste Partie at Pandebenet og af Grundbenét, tilligemed

samtlige Ansigtsbeen , hvorimod de paa Pandebenet siddende Stcéler (Hor-

uenes Beenkjærner) ere faldkommen vedligeholdte. Dette Cranium blev

sammenlignet med et usædvanligt stort Tyrehoved af dert tamme Race, aoni

findes i Veterinairskolens Samling. Pandens Form, dens Længde og FIa4^

hed, og Slælernes Stilling og Retning vare fuldkortiment lige ved de sam-

menlignede Cranier. I Folge de maalte Dimensioner af enkelte Partier af

det udgravne Cranium, uiaae det i sin JPdldétændighed have hévt en Længde
af 29 Tommer, maalt fra det hb'ieste eller midterste Punkt af Nakkekam-

men til forreste Rand af Mellemkjævebénet, hvorimod dette Maal ved

tJraniet af den tamme Tyr kuft er 20 Tommer langt. Afstanden imellem
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Staslernes Rod maalt ovenpaa Nakkekammen er hos den vilde 6 Tommer
og 3 Linier, Los den tamme 4 Tommer 5 Linier, maalt fortil er denne Af-

stand 10 Tommer og 6 Linier hos den fdrste, 7 Tommer 9^ Linie hos den

sidste. Omfanget af Stælernes Rod er hos den vilde Oxe 13 Tommer 2

Linier; hos den tamme 9 Tommer 4J Linie. Længden ,af Stælerne er,

maalt efter den concave Side, 17 Tommer 9 Linier, efter den convexe 24

Tommer og 4 Linier hos den vilde Oxe ; derimod er hos den tamme det

hele Horn, maalt efter den concave Side kun 10 Tommer 3 Linier og maalt

efter den convexe 12 Tommer 4 Linier. Heraf sees at den vilde Oxe har

paa sit noget storre Hoved baaret forholdsviis dobbelt saa mægtige Horn.

Det maae endnu bemærkes at dens Stæler ere stærkt boiede, hvorfor ogsaa

Afstanden mellem deres Spidser (21" 9"0 ^^ mindre end man af deres

Længde skulde formode.

Senere har Museet ved velvillig Medvirkning af Dr. Hubertz i Aar-

huus erholdt et Pandebeen af samme Oxeait med fuldstændige Stæler, som

er fundet i Ulvemosen paa Stamgodset Rosenholm. Denne Torvemose skal

ligge omtrent 25 Alen over Havets Overflade, og være paa den nordlige og

nordvestlige Side omgivet af skovbevoxne Hoie, og forst i Mands Minde

gjort tilgjængelig ved anbragte Afledsgrofter. Craniet blev fundet heelt

nede paa Bunden af 'J'orvemosen i en Dybde af 3 Alen under Jordens Over-

flade. Nogle Aar tidligere blev i samme Mose men 4 Alen dybere truffet

et 3 Fod langt Hjortehorn, og en paa sin Rod endnu staaende Træstub (af

Finderne holdt for Bog) paa hvilket man (ydeligt kunde see Oxeliug. Cra-

niet blev fundet ganske heelt og i Sammenhæng, mei\ ved Udgravningen

blev det sonderbrudt og kun Pandebenet gjemt; de ovrige Been ere for-

komne med Undtagelse af Næsebenene, et Stykke af Overkjæven og nogle

andre, som bleve siden reddede. PandeKenet er omtrent af samme Dimensio-

ner som ved det forst omtalte Cranium. Stælerne ere af samme Længde,

men lidt tyndere, og mindre boiede, saa at Afstanden imellem deres Spidser

er 29 Tommer.

Et DccennJura er henrunden siden Lithotrilien er bleven opfunden

og indlemmet i Ghirurgien som en nyttig og vigtig Operation. Grundet paa

den ved nye Undersogelser og Forsog stadfæstede Erfaring , at man igjen-

Jiem Urinroret kan bringe et lige Ror ind i Blæren, bestod denne Opera-

tionsmethode hidindtil deri, at man ved gjentagne Boringer sogte at bringe

en Blæresten til fiint Gruus el/er smaa Fragmenter. Efter dette Princi|>
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vedblev matn i den senere Tid at bearbeide denne viglige Gjenstand, skj6'ndt

de Flestes Bestræbelser blot havde til Oiemeed at gj6're de ai Leroy og

Cu'iale dertil opfundne og anvendte Instrumenter mere indgribende og mere

virksomme. De Vanskeliglieder, man havde at overvinde ved Udførelsen

af denne Operationsmethode, lode tydeligen fole, at den endnu ei havde op-

naaet den Fuldkommenhed, hvortil man hidtil havde stræbt at bringe den.

Paa mange Maader sogte man at forbedre den , og iblandt de mange dertil

opfundne Instrumenter ere unægteligen nogle meget sindrigt udtænkte og

sammensatte, men kun faa befundne at være anvendelige eller nyttige. Ledet

ved sine Undersøgelser over Blærestenens Structur eller Dannelse og ved

ilere practiske Iagttagelser over denne Sygdom, stræbte Professor Jacobsen

at udtænke en simplere og sikkrere Methode til at bortskaffe en Blæresteen

end den hidtil brugte. Han valgte et andet Princip end det, hvorpaa Li-

thotritien hidindtil var bygget, og forandrede de Instrumenter, hvormed den

udfortes. Istedetfor ved gjentagne Boringer sdgte han ved et med forno-

den Kraft anvendt Tryk strax at sønderbryde Stenen; og denne Knusning

gjentoges saalænge til Stenen var bragt til saa smaa Brudstykker, at de ved

Blærens 'egen Kraft kunde drives ud igjennem Urinroret. Istedetfor de

mere sammensatte Boringsinstrumenter, der ere lige og derfor vanskelige at

indbringe, udforle han Stenens Knusning ved et Instrument af en meget

simpel Constructiou, der ved at have en Bclining der svarer til Urinrorefs

Lob, med Lethed lader sig indbringe.

Vi have i vor Oversigt for Aarene 1828-29 og for 1830—31 alle-

rede omtalt hans Fremgangsmaade samt nogle Fafaringer , som dermed ere

gjorte.

Ua Personer der lide af Blærcstene , hos os ei saa ofte forekomme

og Prof. J. derfor ei kunde finde Leilighed nok til at udvide sine Erfarin-

ger om denne Methodes Anvendelse, forelagde han Resultaterne af sine

Undersogelser herover for det franske Videnskabernes Selskab i Paris, der

saa at sige er den Domstol, for hvilken Lithotritien har været stillet.

Academiet overdrog en Commission bestaaende af DHerr. Boyer,

Dupuytren og Leroy at undersoge denne Operationsmethode, og da den

anerkjendte dens Anvendelighed og Nytte, tilstod Academiet dens OpM^f*"

mand en Belonniug af det Monthyanske Legat*J. d .Jf'»m

*) En Guldmedaille af 4000 Fr. Værdie. ' '"^^ n^ i-iJJfi asfcs&a^c u^Jiri^b
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Disse Undersogfclser have allerede bevirket en betydelig Reform i

denne Operationsniethode.

Proh /. har meddeelt Selskabet Resultaterne af 3 Operationer, som

han i Lobet af dette Aar har foretaget. Hos en af Patienterne behovedes

kun een Anvendelse af Instrumentet, for at faae Stenen knust ; hos åen

anden vare tvende Applicationer nb'dvendige ; og hos den tredie niaatte In-

strumentet fem Gange anbringes, inden Stenen tilfulde var knust, Hos in-

gen af disse Patienter indfandt sig efter Operationen betænkelige end sige

farlige Tilfælde.

Professor Jacohson har ogsaa meddeelt Selskabet nogle Iagttagelser

om Hudormen eller Giuneaormen CFilaria Medinensis , Dracunculus &c.^

Dette saa mærkelige Dyr, der i nogle Egne af Asien og Afrika lever og

udvikler sig i flere af det menneskelige Legems Dele, dog meest i Celle-

vævet under Huden af Benene og Fodderne, er en Plage for Beboerne af

hine Verdensdele, da det ofte forvolder smertefulde og farlige Tilfælde.

. Prof. J. har havt den her i Norden saa sjeldne Leilighed at be-

handle en Patient, der leed af denne Orm, og at iagttage den hele Cyclus

af Tilfælde, som den frembringer. Patienten en Dreng 13 Aar gi., Mulat,

fod i Guinea, fik syv Maaneder efterat han havde forladt sit Hjem Tilfældo

af denne Orm. Efter foregaaende Smerter, dannede sig ved den ydre An-

kel af den hoire Fod en Byld, der brod op og hvorved tilligemed Materien

nogle rorforraige Stykker, der vare dannede af en temmelig fast Hinde,

fremkom. Da man kunde formode, at det var Stykker af en Hudorm, gav

det Anledning til at eftersoge, om der ei var flere. Prof. /. opdagede

snart en paa Vristen af samme Fod. Han gjennemskar nu Huden, fandt

Ormen og uddrog den paa den allerede af de ældste arabiske Læger an-

aivn? Maade nemlig ved lidt efter lidt at fremtrække den og snoe den om

eii Udel* Tr^^ind, ^ ., Tiil,-;.

.i Denne Fremgtingsmiaade lykkedes fuldkommen og ^nart havde han

hele Ormen ude.

Ormen er over en A\en lang, cylindrisk, over f Linie i Gjennem-

éniv, lige' tyk overalt. Enderne kegleformige, noget fladtrykte ^ Farven

melkehvid.

Saaret, hvoraf Ormen uddroges, lægtes i kort Tid. Men nogen Tid

derefter opdagedes atter en Orm i Nærheden af Anklen. Nu var Forsoget
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med at udtrække den vanskelig og medforte Smerter. Den Ende, man

havde fattet, rev af; og nu paafulgte Betændelse, Bollenhed og smertefulde

Saar, der udfordrede lang Tid inden de lægtes.

Prof. J. gjorde herved folgende Iagttagelser. I det Ormen gik itu,

udflod en melkehvid Vædske, der, betragtet igjenneni Microscopet, vrimlede

af en utallig Mængde levende smaa Orme, Disse vare af
f-

Linies Længde-

Den forreste Trefjerdedcel af Legemet var cylindrisk, noget fladtrykt paa

Siderne, den forreste Ende conisk j den bagerste Fjerdedeel dannedes af en

meget fiin Spids. Ormen var overalt gjennemsigtig. I den cylindriske Deel

kunde man dog see tydelig Tegn paa Indvolde. De vare meget levende,

bevægede sig lig Vibrioner og rullede sig spiralformigt sammen. Men i

denne Bevægelse deeltog kun den cylindriske Part.

Prof /, havde disse Dyr 6 Dage levende i Vand. Han tog derpaa

den Orm, han havde uddraget, og fandt ogsaa i denne Ormeunger af samme

Beskaffenhed og Storrelse som de forhen omtalte og stadfæstede derved de

Iagttagelser Lichtenstein derom har gjort.

Da luan i flere Arter Filaria (nemlig F. fiisca og sanguinea) har

fundet levende Unger, er det sandsynligt, at de oveuomtalte smaae Orme,

skjondt saa forskjellige fra Hudormen i Formen, dog ere dens Yngel, hvis

Mængde staaer i et os endnu uforklarligt Forhold til de faa af Modeidyret,

der findes hos et enkelt Menneske. At Ormenes Længde tiltager som Folge

af den fremskridende Udvikling af deres Yngel, er sandsynligt.

Muligt kunde det ogsaa være, at ved en tiltagende Udvikling af

Ynglen Moderdyret bortdode , Ynglen derimod vedblev at leve i Moder-

dyrels tilbageblevne Hud, hvis forste Hinde danner en rorformig Skede

eller Balg, der vedblev at være deres Bolig eller Opholdssted. Dette har

rimeligviis givet Anledning til at nogle Naturforskere og Læger have næg-

tet Tilværelsen af Hudormen og antaget, at det man havde udtrukket af

slige Saai- ei var nogen Orm, men et palhologisk Product af en furegaaende

Inflammation, nemlig Stykker af Cellevæv, Sener, Nærver eller Blodaarer

(deraf ogsaa Benævnelsen nf T^ena saniosa, Vena Medinensis).

Professor Zeise har fremdeles fortsat sine Arbeider over den Classe

af Svovelforbindelser, der allerede i saa mange Maader er bleven oplyst af

ham, og har atter vundet nyt Udbytte. Vel ere de nye Undersogelser,

hvorom her skal tales, endnu ikke tilendebragte; men adskillige væsentlige

Punkter deraf kunne dog her allerede ojeddelep. Man vil erindre sig, at

7



han ollerede for lang Tid havde fundet, at man ved en Oplo'sning af Kali-

hydrat i Viinaand, hvortil man sætter Svovelkulstof, erholder en neutral

Oplosning, som ved passende Inddampning giver et hvidt, saltagtigt, krystal-

liseret Lcgem , som han gav Navn af Xanthogensurt Kali, og at man, naar

man til en vandig stærk Oplosning heraf sætter Svovelsyre eller Saltsyre,

udskiller et olieagtigt Legem, der i alle Maader forholder sig som dette

Salts Syre o: Xanthogensyre.

Grundbeslanddelene af det xanthogensyre Kali erc, efter flere fuld-

stændige Analyser:

1 Grunddeel Kalium

4 — Svovel

6 — Kulstof

10 ~ Brint

2 — Ilt.

Natronsaltet og Blyiltesaltet (det sidste erholdt rf salpetersyret Bly-

ilte og xanthogensyret Kali) have efter partielle Analyser, viist tilsvarende

Sammensætning. Det xanthogensyrede Kali, og sandsynligviis Xanthogen-

syresaltene i Almindelighed cre altsaa sammensatte af Bestanddele, hvoraf

kunde dannes en Grunddeel Metalilte (f. E. 1 Kalium 1 Ilt), 2 Grunddelo

Svovelkulstof C2 .Kulstof 4 SvovU og 1 Grunddeel Æther (4 Kulstof, 10

Brint 1 Ilt).

Meget lærerigt er det, at Xanthogensyren blot ved at forsættes i en

Varme mellem 25° til 30° forvandler sig til Viinaand og Svovelkulstof.

Denne chemiske Forandring er ledsaget af en Varmeudvikling, som fortsæt-

tes indtil Forandringen næsten er fuldendt; og den foregaaer enten Xantho-

gensyren er i Beroring med Vand eller ei, og uden at noget andet Stof, og

navnlig uden at nogen Luft derved udskilles.

Det som herved foregaaer lader sig forestille paa folgende Maade:

Antage vi den til Kaliet hundne Xanthogensyre som vandfrie, men at deri-

mod den udskilte har optaget i Grunddeel Vand, saa have vi:

4 Svovel 6 Kulstof 10 Brint 1 Ilt ZZH vandfrie Xanthogensyre*)

4 S. 6 C. 10 H. 1 O.

) Til Bedste for dem , som ere yante til den paa det latinske Kunstsprog byggede og

nu overalt brugelige Berzeliuske Fremstilling sættes denne under.
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4 Svov. 6Kulst. 10 Brint, 1 Ilt -j- 2 Brint 1 Ilt= vandbunden Xanthogens.

4 S» 6 C. 10 H. 1 O. + FP Oi
hvilke atter kunne fremstilles som

2 (2 Svovel 1 Kulstof) + (4 Kulstof 12 Brint 2 Ilt), det er:

2 S2 C. -j- 4 C. 12 H. 2 O.

2 Svovelkulstof, 1 Viinaand,

Opvarmingen ved den heromhandlcde chemiske Virkning er da ikke

Folgen af en egentlig cbemisk Adskillelse, men af en Omsætning, ligesom ved

de Virkninger vi pleie at kalde Gjæringer.

Selv i Forbindelsen med Kali lider Xantliogensyren en lignende Ad-
skillelse, naar det fornodne Vand er tilstede. Holder man i et passende

Destillerapparat et med lidet Vand dannet Oplosning af denne Forbindelse

udsat for en Varme imellem 90^ og 115° C, saa overdampes tillige med
Vandet, Svovelkulstof og Viinaand, ledsaget af en ringe Mængde af Svovel-

brint. Andre Stoffer opdagedes ikke i den ovenanforté Vædske, heller ikke

fandt nogen Luftudvikling Sted. Erstatter man under Destillationen efter-

haanden Vandtabet og fortsætter den indtil der ikkun overdampes Vand,

saa bliver der en rod brun meget æskig Vædske tilbage, som viser sig riig

paa Svovelkalium. Det synes at Varmen her har adskilt eller omdannet

Syren paa samme Maade som dette skeer med den frie vandbundne Syre,

og at derpaa Kaliet har adskilt det dannede Svovelkulstof. Oplost i vand-

frie Viinaand giver det xanthogensyrede Kali ingen saadan Adskillelse, men

Viinaanden skilles ved Destillationen fra Saltet.

Sætter man til den vandige Oplosning af den xanthogensyrede Kali

en stærk Oplosning af Kali og lidt lædsket Kalk, saa udvikler Varmen deraf

Mercaptan (Mercaptumbrinte) tilligemed Viinaand. Mercaptanet udvikles

ogsaa ved at udsætte det xanthogensyrede Kali for den saakaldte tdrre De-

stillation. Herved erholder man, som Forf, allerede tidligere havde viist,

under Udvikling af Kulsyreluft og Svovelbrinteluft, en olieagtig Vædske,

medens Levningen i Retorten antager forst en rod , siden en brunsort og

efter G lodningen en kulsort Farve; i hvilken Tilstand den er en Blanding af

Svovelkalium og Kul. Den saaledes erholdte Vædske kaldte Prof. Zeiie

dengang forelobigen Xanlhogenolie. Han har nu fundet, at den deels be-

staaer af Mercaptan, deels, og egentlig for storste Delen, af et Stof, der

hoist sandsynligt enten er den af ham i forrige Aar opdagede Thialolie,

eller et af de andre, endnu ei fuldstændigt undersøgte Stoffer, som frem-r

(7*)
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bringes ved Vexelvirkningen mellem Svovelviinsj'rens Salte og de æskige

Svovler. Det bemærkes iovrigt at det xanthogensyrede Kali torret i for-

tyndet Luft ved Svovelsyre eller Chlorcalium, og som i intet Forsog har

viist noget Spor af bundet Vand, ikke giver nogen Vædske ved de lavere

Varmegrader, men forst naar det Heles Adskillelse begynder.

Blander man Saltet som udsættes for den storre Destillation, med

Svovl, saa skeer Adskillelsen ved en lavere Varmegrad, og man erholder

derved en Vædske, der ganske lugter som Thialolien.

Hvad nu nærmere angaaer Sammensætningsmaaden af Xanthogenfor-

bindelserne, saa sees let, at de hore til dem, som indbyde til at prove for-

skjellige Hypotheser.

Ordner man til Exempel Elementerne i Kalisaltet saaledes

:

(1 Kalium 1 Ilt -|-lKulst. 2 Svov.)-|-r6 Kuls. lO Brint 1 lit -f-1 Kulst.2Svov.)

CK O + C S») 4- (C+ H»o O -j- C S2),

og sammenligner dermed den Formel som man nu (ved de nyere Forsog af

Marchant over de vel afvandede Viinsvovelsyresalte) synes berettiget til at

give det viinsvovelsyrede Kali, nemlig

(1 Kalium 1 Ilt + 1 Svovel 3 Ilt) (4 Kulst. 10 Brint 1 Ilt-f-l Svovel 3 Ilt)

(K O -j- S 03) 4- (C+ H'o O -f- S 03) .

og dernæst tager Hensyn til de velbekjendte Forholdsmaader ved Svovlvin-

syresaltene i en forhoiet Temperatur (for sig og under Medvirkning af

Vand) i Sammenligning med det anforte om det xanthogensyrede Kali: sy-

nes der da ikke at være nogen Anledning til at formode en vis Grundlighed

i Sammensætningsmaaden af Xanthogensyresaltene og Svovlviinsyresaltene?

Gav man Formelen for Svovlviinsyresalset den Skikkelse, som nu foretræk-

kes af Adskillige, nemlig

Metalilte -f- (4 Kulstof 10 Brint 1 Ilt -f- 2 (I Svovel 3 Ilt)

M O + (C* H^o O 4- 2 S 03)

og satte den i Overeensstemmelse hermed, for Xanthogensyresaltet:

1 Metalilte 4- (4 Kulstof 10 Brint 1 Ilt -j- 2 (1 Kulstof 2 Svovel))

M O 4- (C^ H" O 4- 2 C S*),

saa forsvandt det maaskee noget Stodende at antage en directe Porbindelse

mellem et Ilte og et Svovle.

Men ved dette Slags Betragtninger opstaaer fra en anden Side de i

ilere Henseender vigtige Sporgsmaal ; er Metallet i de metalholdige Xantho.«-
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genforbindelser (og folgelig de to Grunddele Briiit i den udskilte Syre^ vir-

kelig i iltet Tilstand ? og er Ætlicr virkelig en Bestanddeel deraf? — Blandt

det der synes Forf. at give Anledning til det forste Sporgsmaal, er den,

alt i bans ældre Arbeide anmærkede Omstændighed, at saavel Kobber som

Blyeforbindelsen modstaaer Indvirkning af Svovlsyre, og altsaa forsaavidt

vise et Forhold mere ligt det, som finder Sted ved Haloider end det ved

de egentlige Salte, og dernæsi, at der, som bekjendt, ved Virkningen mel-

lem en vandig Oplosning af Kali med Svovelkulstof opstaae Forbindelser,

som tale for en foregaaende Afiltning af Kaliet. Med Hensyn til Sporgs-

maalct om Ætheren, som egentlig Bestanddeel, har Prof. Zeise under sit

nyere Arbeide, forsogt en Oplosning af Svovelkulstof i Æther med Kalihy-

drat, udgaaende nemlig fra den Betragtning, at det vilde være en betydelig

Understottelse for Forestillingen om Ætherens Tilværelse i Xantbogenfor-

bindelserne, naar der under hiin Omstændighed dannede sig xanthogensyret

Kali. Det viste big ved dette Forsog vel Spor af Kalisalt, men saa svage,

at han ikke kunde tage i Betænkning at ansee dem som frembragte ved

Spor af Alcohol i den anvendte Æther. Barythydrat gav endnu svagere

Spor af dannet Xanthogensalt , og dog giver SvovlkulstolFets Oplosning i

Viinaand med dette, i Viinaand saa lidet oploselige. Hydrat meget rigeligt

Xanthogensalt. Det samme gjelder ogsaa om det i Viinaand saa godt som

uoploselige Kalkhydrat. — Det kan altsaa neppe være Kalihydratets for-

skjellige Oplbselighed i Viinaanden og Ætheren, som er til Hinder for Sal-

tets Dannclc&, naar man anvender Æther istedet for Viinaand; muligt

var det imidlertid, at den Forskjel som finder Sted i Oploseligheden

af de Forbindelser som her skulde frembringes, kunde være af Indflydelse.

For Theorien af den Virkning, hvorved Xanthogenforbindelsen op-

gtaaer, er det natuiligviis af fortrinlig Vigtighed at have Kundskab om, hvor-

vidt don er at betragte som det eneste Product at Vexelvirkningen mellem

de sammenbragte Stoffer, Ved sit forste Arbeide kom Prof. Zeise til det

Resultat, at der i del mindste ikke frembringes noget andet svovel- eller

kul&tofholdigt Legem, og han har nu fundet dette bekræftet ved qvantitative

Forsog. Foregaaer der altsaa en Afiltning af Kaliet, saa kau denne ei vel

tilskrives en Indvirkning af Kulstof, saaledes som ved Anvendelsen af en

vandig Kaliopldsning, og heller neppe en Indvirkning af Svovel , følgelig

kun af Brini. Men af de ovenfor fremsatte Resultater af Kalium- og Na-

»trum-Foreningens Analyser, seer man let, at der ved deres Frembringelse
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enten maa skee Udskilling af Vand fra Alkoholen, eller en Dannelse af

Vand ved \1 Grunddele af dens Brint, I sin Afhandling om Mercaptanet

gjorde han opmærksom paa den Lighed, som finder Sted mellem dette og

Viinaanden i Henseende til deres Elementers Mængdeforhold, og yttrede

derfor, at der da muligen ogsaa kunde være Overeensstemmelse i Sammen-
sætningsmaaden af disse StolFer. For Mercaptanet valgte han foreløbigt,

blandt flere antagelige Formeler

2 Brint -j- 4 Kulslof 10 Brint 2 Svovel

H2 -j- C* H^° S2

som den hvortil en flersidig Betragtning af dets Forhold mest utvungent

syntes at fore; og Viinanden vilde da derefter blive at fremstille som:

2 Brint -f 4 Kulstof 10 Brint 2 Ilt

H^ -}- C+ H^^ 02

Ved overveicnde Grunde for Forestillingen om Metallet i afiltet

Tilstand vilde nu fra en anden Side blive Anledning til hin Hypothese; thi,

de til Afiltning fornodne, 2 Grunddele Brint maatte da vist tænkes tilste-

deværende paa en anden Maade end de ovrige 10 Grunddele, og da sikkert

med langt mere Sandsynlighed efter hiin Formel, end efter den sædvanlige

4 Kulstof 10 Brint 1 Ilt + 2 Brint 1 Ilt

C* H»o O -f IP O,

efterdi denne vilde medfdre den Urimelighed, at Brinten skulde forlade

Ilt for atter at forene sig dermed.

Hvad angaaer den Forandring i Forestillingen om Sammensætnings-

maaden af Xanthogenforbindelserne, som denne Theori om Dannelsen vilde

medfdre, at Kaliumforeningen blev f. Ex,

1 Kalium -f (4 Kulstof 10 Brint 2 Ilt -{- 2 Kulstof 4 Svoyel)

(K -f- (C+ H^o 02 4- 2 C S2)

og folgelig den udskilte Syre

2 Brint -f- (4 Kulstof 10 Brint 2 Ilt -|- 2 Kulstof 4 Svovel)

(C^ H'o 02 4- 2 C S^),

saa sees uden Vanskelighed, at de i det foregaaende anf&'rte Forhold lade

aig forklare omtrent ligesaa vel derefter som efter den forst fremsatte. Prof.

Zeise er idvrigt langt fra at tillægge hine Betragtninger angaaende Maaden,

hvorpaa Xanthogenforbindelserne kunne tænkes sammensatte, noget andet

Værd, end det der maaskee kan tilkomme dem med Hensyn til Valget af

Forsog og Behandlinger ved Fortsættelsen af herhenhdrende Undersdgelserj
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ja muligen hore disse Forbindelser endog til den Klasse, der boist sandsyn-

ligt endnu fordrer mange Erfaringer fra forskjellige Sider, inden slige Be-

tragtninger kunne fore til ret frugtbringende Resultater.

Prof, Forchhammer bar forelagt Selskabet en Undersogclse over et

nyt Mineral fra de ved deres Rigdom paa krystalliserede Mineralier be-

rdmte Gruber ved Arendal. Dets charakteriske Egenskaber ere folgende:

Krystallisationen pyramidal. Den forste Pyramides Polviukler er

123° 16' 30". Der forekomme desforuden 2 spidsere Quadratoctaedre i

samme Stilling, begge qvadratiske Prismer, og en 8 sidet Pyramide med ulige

Vinkler.

Det bar en Vægtfylde af 3,629 ved 15° C
Dets Haardbed staaer imellem Apatit og Feldspatb ; det ridses endnu

let af Kniven,

Dets Glands er imellem Vox- og Diamant-Glands. Dets Farve

bruun , dets Pulver lysebruunt.

Mineralets Bestanddele ere:

19,708 Kiseljord, hvis Ilt er 10,24 = 2 X 5,12 = 6 X Ij^OT.

5,532 Vand 4,917 = 3 X 1>639.

1,136 Jernforilte . . . 0,252

j

2,047 manganboldigMagnesia 0,792
j

1,777.

2,612 Kalk ..... 0,733)

31,035

68,965 titansuur Zirkonjord,

100.

Den ene Deel af Mineralet har altsaa en Sammensætning , som kan

F

'^\ -j- Aq3 o: Kiselsalt af Jernforilte,udtrykkes ved denne Formel Mg

Ca j

Magnesia og Kalk med 3 Grunddele bundet Vand; den anden Deel er

endnu ubestembar, tildeels fordi man ikke tilstrækkelig noiagtigen kan ad-

skille Titansyre fra Zirkonjord , tildeels fordi Analysen har givet et Over-

skud af flere Procent, og den ikke kunde gjentages af Mangel paa Mine-

ralet. Prof. Forchhammer har kaldet dette Mineral Orstedin, og gjort op-

mærksom paa dets mærkværdige Isomorphie med Zircon,
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Zirconens Vinkel er 123° 19' Orstedinens 123° 16' 30"

roen Zircon har en Haardhed = 7,5 Orstedinen 5,5.

Vægtfylde = 4,505 . , . = 3,629.

De ere altsaa meget forskjellige Mineraller, og dere8 cbemiske Be-

itanddele tillade ikke at anyende Isomorphiens almindelige Love, thi en

Vandforbiiidelse af kiselsuur Magnesia, Kalk og Jernilte med titansuurZir-

konjord kan ifolge de hidtil bekjendte Love ikke vacre isomorph med vand-

fri kiselsuur Zirkonjord.

Selskabets Medlem, Naturforskeren Dr. Phil. P, M^. Lund, har i

Breve til Etatsraad Hornemann og Professor Schouw, meddeelt nogle Efter-

retninger om adskillige Iagttagelser, han bar anstillet paa sin anden brasi-

lianske Rcise; hvilke de, med hans Tilladelse, have forelagt Selskabet.

Paa Overreisen anstillede l)r. Lund regelmæsige Iagttagelser med et

Sympiezometer (et Luftbarometer, af en egen Indretning, hvorved det

bliver skikket til at benyttes ombord). Disse Iagttagelser vise at Lufttryk-

ket aftager fra 40° N. Brede til det Jordstrdg noget Nord for Æquator,

som ligger mellem Nordost- og Sydoiit-Passaten, og hvor Vindstille er her-

skende, men tiltager igjen sydligere i Sydostpassatens Bælte, thi:

I Nordpassatens Bælte fra 38° 30' N. B. til 8° 18' N. Br. (6-20 Decbr.)

faldt Sympiez. frn 29",34 til 28",71 eng. Tommer.

1 Vindstil le-Bæl let, fra 8° 18' til 4° 26' N. Br. (20-26 Decbr.) fluctuerede

det med et Spillerum af 0"36, men stod ved Sydgrændsen omtrent

paa Samme Hoide som ved Nordgrændsen.

I Sydostpassatens Bælte , fra 4° 26' N. Br. til 18° 6' S. Br. (26 Decbr. -

8 Januar) steeg Sympiez. regelmæssigen fra 28",67 til 28",85.

Ved disse Iagttagelser bestyrkes en Deel af den Lov for Lufttr3^k-

kets Forandringer som Prof. Schouw har opstillet i Seslkabets naturviden-

skabelige og mathematiske Afhandlinger 5te Deel.

Havets Temperatur ved Overfladen tiltager, efter Dr. Lund's Iagt-

tagelser, mod Vindstille- Bæltet, opnaaer der sit Hoieste og aftager derfra

syd efter, — Den hoieste Varmegiad i Havfladen iagttog han paa 6° 56'

N B.; den var 22°,6 R *)

•) Baron DirTiincl Iiar iagttaget 23°. 4 R, paa 30,8' N. Br. i det atlantiske Hay, oj

240,5 R. paa 20j N. B. i Sydhavet. —
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Sb'ereisen foranledigede Iiam endvidere til at anstille nogle UndersS-

gelser over Havets Lysen, Som bekiendt staacr Mængden af de lysende

Tunkter for endeel i Forbindelse med Veirliget, i det den ved hoi Luft-

varme og overtrukken Himmel er betydeligt storre end ved klar og kjolig

Luft} — i Maaneskiu forsvinder Phænomenct ganske, hvilket dog vistnok

kun er en Folge af at Maaiiens Lys overvinder det svagere Lys af de ly-

sende Punkter i Havet. I indesluttede Have, i Kysternes Nærhed, tiltager

Mængden af disse lysende Punkter; intetsteds bemærker Iagttageren, har

han seet Havet lyse stærkere end udenfor Bugten af Rio laneiro, hvor

Kjolvandet var saa stærkt lysende at man i Lendseportene, trods Nattens

fuldkomne Moike, kunde læse fiin Skrift. Ved at opfange og noiagtigen

at undersoge de lysende Punkter, iagttog han, at <3et var smaae Krebsarter

(Crustaceer).

Med Hensyn til Brasiliens Planteverden, har han i det Selskabet

meddeelte Brev*) kun givet Oplysning om de almindelige Vei- og Ukruds-

planter. Dette er det sorgeligste Partie af Brasiliens ellers saa yppige Ve-

getation. Medens hos os den storste Riigdom i Planterigets Frembringelser

udfolder sig under Indvirkningen af de velgjorende Solstraaler, og de tætte

Skove vise en Eensformighed, der grændser til Armod, saa fdlger i Brasilien

derimod med Bortryddelseii af Værnet mod Solstraalernes umiddelbare Paa-

virkning en Affagelse i Væxtrigets Frodighed, der gradeviis udarter til hede-

agtig Forkry bling. Man maae derfor ikke hist vente den brogede Blom-

sterflor, som forskjdnner Siderne af vore Veie. Forgjæves soger man vort

friske Grousvær, lorgiæves noget, der kunde lignes med vore Valmuer og

Kornblomster, med Echium og vore ovrige smukke Asperifolier, eller med

de mange gule og hvide straalblomstrede Synantlierer. Det egentlige Tæppe

af Gront, hvorved de ubetraadte Steder og Veiene, de frie Pladser og Hu-

sene, Gangene i Haverne o. s. v. bedækkes , dannes vel ligesom hos os af

Græsarter; men dette Græstæppe er hverken det livlige lyse Gronsvær, der

om Vaaren bedækker vore Marker og Enge, eller det guulladne Straae, der

i Hostens Tid giver vore Landskaber et eget Præg. Den strænge alvorlige

Characteer, der udmærker de fleste af Vegetationens Hovedformer i det tro-

) 1 et senere Brev, der siden er forelagt Selskabet, beskriver Dr, Lund, efter at have

jgjort en Keise i det Indre, den saakaldte Campos-Vegetation,

(8)
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piske Sydamerika, begynder aJlerede Ler at vise sig, og det mnrkegroniie

Græstæppe danner en værdig FoigaarU til Floras egeiitligo IJoisæde, de

skumle Urskove. Ligheden med vort Gronsvær forsvinder endnu mere,

naar man underkaster dette Græstæppe en nærmere Undersogelse, thi alle

de Ilos os herskende Slægter forsvinde som saadanne og atloses af andre,

som Ilos ob enten savnes eller spille en underordnet Rolle.

Adspredte i dette Græstæppe lindes, som hus os, en Mængde Planter

aC andre Familier, der ofte saameget tiltage, at de mere elltr mindre skjule

Græsarterne, ja stundom ganske fortrænge dem. Men disse Planter ere ikke

vore ziirlige smaae Urter med smiiktfarvede Blomster, men for stoi ste Delen

Halvbunke med uanseelige IBlomster. De to Familier som der kappes med

liinanden om Forrangen ere Malvacee« ne og Synanthererne; de sidste frem-

byde flere Arter, men de lorste spille formedelst Individuernes Mængde

dog nok en vigtigere Rolle.

I*oIyticJiiii,sk Candidat Jerichou Lar forelagt Selskabet en Afhandling

om at spare Herigtigelsen for V''armens Indvirkning paa IJævérlbarometeret.

Til dette Oiemed maa Roret heelt igicnnem være lige vidt. Det er be-

kjendt, og let at indsee, at der til en Stigen i den ene af dettes to parallele

Rdrdele svarer en lige Falden i den anden; saa at f. Ex. en Tilvæxt i

Lufttrykket, som vilde lofte Qviksoivet i f3aruineteret to Linier, udretter

dette Ved at bringe Overfladen til at staae f Linie lavere i den aabne Deel

af Roret og ligesaa meget hoiere i den lukkede. Drager man altsaa en

horisontal Linie nefoj) midt imellem begge Qviksolvoverfladerne, og maa-

ler livormeget den ene staaer over den anden under denne Linie; saa kan

man her, istedetfor at sammenlægge begge Hdider, tage den ene af <lcm dob-

belt j dog ved alt delte forudsat, at Varmen bliver uforandret. Kunde man

nu mage det saa, at Varmens Indflydelse paa Qviksdlv^o'ilens Ifoide i det

ene Ror ojiveiedes ved nogen anden modsat Virkning, saa behovede man

ikkun at tage dettes Angivelse dobbelt, for at have den af Luiten baarne

Qviksolvhoide ved en given bestandig Varmegrad , f. Ex. O". Men denne

Betingelse lader sig opfylde for Rorets ac>bne Deel, og heri bestaaer Jeri^

chous Oj)nndelse.

Fccste vi vor Opmærksomhed paa den af Luften baarne Deel af Qvik-

soivet, og den samme omgivende Deel af Roret: og sætte vi forst at Var-

men kunde udvide liiin uden at virke paa denne ; saa indseer let, at denne

Qviksolysoile slet ikke vilde lide nogen anden Forandring end den ved Var-
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men frembragte Forlængelse, iiaar den skulde vedblive at Iiolde Modvægt

mod samme Liifffryk. Men ved Rorets Udvidelse beJioves en sforre Mængde

QviksSlv til at fylde det til samme Hoide, hvilket ikke kan skee uden at

der strommer Qviksolv til fra den ovrige Masse. Ifolge denne Opsugning

skulde Qviksolvet falde i Rorets aabne Deel, medens det ved Varmen skulde

bringes til at stige. Forholdet mellem Længderne af de tvende Qviksolv-

soiler kan nu træffes saaledes, at disse to Virkninger holde hinanden Lige-

vægt, saa at dt'r ingen Forandring foregaaer i det aabne Ror uden ved Luft-

trykkets Forandring.

Elter Selskabefs Tilladelse blev et Barometer forfærdiget efter denne

Plan, og provet, deels ved Sammenligning med Selskabets Butzengeigerske

Barometer, deels ved at sammenligne dets Angivelse efter den sædvanlige

lagttagelsesmaade og efter den nye. Begge gave saa tilfredsstillende Re-
sultater, som kunde forlanges af det foifærdigede Instrument, hvis Ror af

Mangel paa bedre kun har erholdt 3 Liniers Diameter, en Vidde, hvor-

med man vel som oftest noies, men som dog giver for megen Gnidnings-

modstand. Med alt dette gik Afvigelserne altid kun til nogle faa Hundre-
dedeel Linie, Som oftest kun til 2, 3 eller 4, og næsten aldrig over 8.

Hvorved endnu er at bemærke, ot Afvigelsen paa ingen Maade ene maa
regnes Instrumentet til Feil ; thi naar man sammenligner to Barometere,

kan den ved Varmen frembragte Afvigelse letteligt for en Deel ligge deri

at Barometerets Qviksolvsoile ikke heelt igjennem har samme Varmegrad,
og at der ogsaa kan være en liden Forskjel paa Maalestokkens og Qviksol-

vets Varmegrad. En liden Deel af Feilen kan ogsaa ligge i Aflæsningerne.

£t Exempel paa Sammenligningen mellem Instrumentets egne An&i-^

Teiser er folgende :

Barometerets lukkede Ror 169,24 Lin.

— — — aabne — 168,46 —
tilsammen 337,70 —
Berigtigelse for Varmen

11,2« R. 0,76 —
Qviksolvhoide ved O« . 336,94 —
2 X 168,46 , . . , 336,92 —
Forskjæl 0,02 —

Varmegraden iagttoges vfd to paa Barometeret anbragte TtermometeTe, ^fe

(8*)
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paa den overste og et paa den nederste Deel, Naar deres Angivelser ei

vare lige toges Middeltallet.

Dette Barometer vil da være meget brugbart til alle meteorologiske

Iagttagelser, hvor det ikke skal flyttes til et hoiere eller lavere Punkt j thi

hvor dette er Tilfældet bchoves en ny Rettelse.

Den Vanskelighed man vil finde i at faae Ror af eensformig Vidde

vil maaskee kunne hæves, ved i Glashytterne at trække Rorene igjennem

Aabninger, ligesom i Traadtrækkerier, hvorved vel ikke alle, men sikkert

Mange vilde faae en eensformig indvortes Vidde. Maaskee kunde man

endog bringo det dertil at man kunde anvende noget af Rortrækkeriernes Me-

thode derpaa

Candidat Jerichous Afhandling blev kjendt værdig til at optages i

Selskabets Skrifter; og da han allerede i Anledning af et tidligere Arbeide

havde erholdt Selskabets Solvmedaille, besluttede man, som et Tegn paa

Selskabets Bifald, for dette nye Beviis paa hans Kundskaber og Opfindel-

sesaand at skjenke ham det under hans Opsigt forfærdigede Barometer,

Historisk Classe.

Etatsraad og Ridder Brandsted har forelæst Selskabet tre Afhand-

linger, nemlig

:

Den forste, over. en stor antik-græsk Terra-cotta Vase af dem som

fandtes ved Udgravningen i Aarene 1829-1830 i Ruinerne af Vulci , paa

det gamle Etruriens sydlige Kystland. Af disse bragte Romeren Campanari

i Aaret 1832 omtrent 100 Stykker til London, hvor Etatsraad Brandsted

kjobte den nærværende og afstod den siden til Hs, Kongelige Hoihed Prinds

Christian Frederik^ Museum, hvor den nu befinder sig.

Denne Vase med to Haandfang {^yyoS tiurov) af et meget fiint og

fortrinligen brændt Leer, og af den skjonneste Form, er een Fod 5 Tom-
mer hoi, og, hvor Peripherien er storst, 3 Fod i Omfang, Den er,

omkring Halsen og fra det ene Haandfang til det andet , forsynet med en

dobbelt Række af Dyrgrupper, af hvis Tegning og Udforelse, saavelsom

af Materiens fortrinlige Behandling, Forfatteren slutter at denne Vase hen-

horer til den Classe Monumenter som , i chronologisk Henseende
,

pleie at
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betegnes med Benævnelsen Joralexanderske , og som forfærdigedes ved, el-

ler kort efter Midten af det 4de Aarliundrede for vor Tidsregning. Dog

hidrorer dette anlike Keraniions fortrinligste Interesse fra dets ConHriiction

som er meget mærkelig. Det er nemlig en dobbelt Vase , som bestaaer af

tvende, ved Forfærdigelsen sammenfdiede , eller i hinanden modellerede

Vaser, af hvilke den Ene (den indre) , som er omtrent 14 Tommer hb'i,

og som vel omtrent indeholder en Trediedeel af den ydre Vases Rum, al-

ene communicerer med den overste brede Munding, Denne indvendige Vase

var bestemt til at fyldes med Snee eller lis, hvormed den Viin eller anden

Drik, som den ydre Vase indeholdt, afkjdledes, Paa den ydre Vase ere

tvende Aabninger anbragte, nemlig hoit oppe paa den ene Side en ziirlig

dannet Tud {jr&^iarofiiov) hvorigjennem Vinen indbragtes i den ydre Vase,

og en mindre Aabning under pråsens Fod, som var forsynet med en Hane

af Metal, hvorved Vinen skænkedes i de mindre Bægere {inviijfiaXåt). Denne

mærkelige Vase er saaledes hvad Grækerne kaldte en '^VZ'''^^ eller et ^d-~

lingsredskab , som ved deres Maaltider var hævet paa en egen Trefod, og

hvis Construclion grunder sig paa den Eiendommelighed , at Grækerne sæd-

vanligen afkolcde om Sommeren deres Viin ved at nedsænkelsen, eller

det Redskab som indeholdt samme, i Vinen, ikke som vi pleie , ved at

sætte den Flaske der indeholder Vinen i den afkolende Masse.

Den anden, over en meget gammel græsk Vase (17 Tom. hoj og

32 Tommer i Omfang) som ogsaa var iblandt dem, hvilke fandtes ved

Vulci i Aaret 1830. Etatsr. Brandsted erhvervede den i Aaret 1832 i Lon-

don af Romeren Campanari, Denne ældgamle Vase med eet Haandfang

(^uyyog fMovcoXo^v) af en tung Materie og ufuldkommen Fabrik, hvis Periode,

efter Analogie af mange lignende antike Leerkar, maa henregnes til sidste

Halvdeel af det 6te Aarhundrede for vor Tidsregning, var en Oliekrukke',

bestemt til Priisvase (fyldt med et vist Maal af hellig Olie)^zsi en eller anden

Athene Fest, hvilket med fuldkommen Sikkei'hed sluttes af begge Forestil-

linger som befinde sig, den storre, paa Vasens lavere og bredere Overflade,

den mindre, paa den smalere Omkreds som er Halsen nærmere. Hiin (den

storre Forestilling) bestaaer nemlig af " store (5 eller b^ Tommer hoje) Fi-

gurer af hvilke tvende ere qvindelige, som forestille en vidunderlig Hand-

ling: eet af den hellenske Religionssystems Hoveddogmer, nemlig den gud-

dommelige Tankes Personifiation ved Palias-Athenes Fodscl af Zeus's (Ver-

densbestyrerens) Hjerne, i Nærværelse af de Guddomme, som ifolge Folke-
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roen, liavde med drnne miraculdse Handling at bestille. Denne Forestil-

ling, allerede for sig mærkelig paa et oldgræsk Keraniion, bliver end yder-

mere interessant ved den Omstændighed, at denne Vase afgiver et kosteligt

Bidrag til rigtig og historisk Restauration af Phidias' store Gruppir (24

Kolosser) i Parthenons ostlige Gavld)'bde (Fronton), hvis midterste Gruppe,

som forcstillrde det Samme, nemlig Pallas-Alhenes Fodsel [Pausan, 1ste Bog J

24de Cap. §. b) gik tidlig tabt. Det overste, mindre Billede med fem

unge Mænd som fremride i Række i fuld Galop, antyder den af Sta-

diens Ovelser, nemlig Fædderidt (jimog nsKijg) i hvilken denne Vase, med

dens Indhold (et vist Maalaf hellig Olie), blev vunden som Præmie eller

Seierspriis.

Den Iredle , angik en antik græsk brændtleers- og malet Vase, som

fandtes for henved 10 Aar siden ved Girgenti (Agrigent) paa Sicilien og nu

er i Hertugen af Luynes Museum i Paris. Den er 1 Fod 3^: Tomme i

Hoide og 1 Fod 2 Tommer 10 I.inicr i Gjennemsnit ved Mundingen, hvil-

ken afgiver denne Vases storre Peripherie. Dette skjoime Keratnion af en

meget flin og omh3'^ggeligt brændt Jordart, med to, lavt paa Vasen an-

bragte Ilaandfang og med en meget viid Munding, er, ved sin Form, af

det Slags Boller som Grækerne kaldte uoaryj^eg og som de især brugte til

at blande Vinen (somhelst med Vand, ogsaa stundom med Honning eller

tndqn aromatisk Sodme). Forsiden har trende Figurer og Bagsiden ligele-

des. Baade disses Tegning og Maleriens Behandling peger hen paa den for-

st© Halvdeel af det fjerde Aarhundrede for vor Tidsregning, som den Tid,

paa hvilken dette ualmindelig skionne Leerkar forfærdigedes. Forsidens

trende Figurer forestille en Poseidon, Havets Hersker, siddende paa sin

Trone og med sine S)'mboler; han rækker Haandeu til en Yngling (hans

egen S6'n : Heroen Theseus) som staaer foran ham, medens Amphritite^

Poseidons Gemalinde, Havets Dronning, som staaer bag ved hendes Gemals

Trone, fremholder i begge Hænder et ttmvia. (Sjærf eller Haarbaand) som af-

gav et af de sædvanligste Symboler paa vunden Sejer, være sig i Krigskamp

eller i Stadietis Ovelser.

Denne Forestilling tyder hen paa et attisk Sagn som Pausaniaa

fortæller (Iste Bogs 17d» Cap., 3 §.): at da ^en unge Theseus, ved sit for-

at© Besog paa Kreta, kom i Ordstrid med Minos, Kreternes Konge, fore-

kastede denne ham en vis Brauten med sin Herkomst og ytfrede Tvivl oiti

at å.^i\ unge Theseus virkeligen var Poseidons Son. Efter nogle gjensidige^



LXITI

vexlcde baarde Ord, drog Miiios sin Seglring af Fingpren o'g kastede den

i Havet med disse Ord: 'est du Poseidons S6'n, da lienfer du "'ig min

Ring paa Havets Bund." Den unge Tlusens var ikke seen til at kaste sig

i d« opriirte Bolger og bragte, efter nogle Oieblikke, ei alene Minos Rin-

gen men ogsaa en g3'lden Krands som Amphilrite^ Poseidons Gemalinde, Ha-

vets Dj-onning, liavde skænket hum.

Hogsitlens trende qvindelige Figurer ere sammenstillede i n6iagtig

Symmefrie mod Forsidens Gruppe, og tyde. hen paa de iisthtniske Kam[)lege»

for hvis Stifter TheSeus angaves i Oldtiden (see f. Ex. PlularclCs Vita Tlie-

sei 30te Cap.; fiygin Fab. 273 o. s. v ); og denne Overeensstenimtlse af

beggn Siders Forestillinger berettiger til at antage at denne Krater har va-

ret en Pnisvase til Belonning for Seier i et eller andet lathtnUk Ridderspil.

Jiiititsraad Molbech har meddeelt Selskabet et histoiisk Foredrag om
Å^ finninke og lappiske Folkefærd, for saa vKIt disse have været og tildeels

endnu ere "Indbyggere i det skandinaviske Norden, oin Forholdet mellem de

nu, ved Navnene Finner og Lapper ad^^kilte Stammer; om begges Forhold

til Nordens Indbyggere af gotliisk Stamme og om Vanskelighederne ved

paa en historisk Vei, at afgjore Sporgsjnaalet : om Finner eller Lapper

have været deii tidligere, fra Gother Stammen forskjellige Folkeslægt, i

Norden, om hvis Tilværelse i Fortiden gamle Mytlier og Sagn synes at

vidne, og saaledes at betragte som Scaadinaviens oprindelige eller ældste

Indbyggere.

Uen i Aaret 1833 efter Selskabets Foranstaltning, af en dertil ud-

nævnt Commission undeisogte Rune-Indskrift paa Runanjo, (i Blekings Lehn,

Brakne Herred, Hoby Sogn), har en af dens Medlemmer, Professor og Ge-

beime-Ajcliivarius Finn Magnussen i Mai 1834 seet sig i Stand til at op-

lyse. Da Indskriften, saaledes som den af Commissionens naturforskende

Medlem Prof. ForclUiammer ^ ved de med Trækkene blandede naturlige

Sprækkers og Ridsers Afaoridring, paa Stedet var erkjendt at være indhug-

get af Menneskehænder, var bleven stukket i Kobber, og da Prof. Magnussen

jevnforte Kobberstikket med Originaltegningen, forsogte han, efter tit at

Lave forgjæves provet paa at dichilFrere Indskriften paa sædvanlig Maade^

at læse den bagfra, eller fra Iloire til Venstre, og dette lykkedes ham

over ol Forventning, da han strax tydelig fattede dens tre forste Ord. Na-

turligviis fortsatte han Læsningen pna samme Maade, og inden to Timer

var bele Indskriften, forsaavidt dens Træk endnu ere synlige eller ubeska-
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digede, 'efter *bans Mening fuldkommen dechifTreret
, paa et Par Ord nær,

hvilke ban siden nærmere har berigtiget. Efterhaanden som han fik Ordene
læst, nedskrev ban dem ; det viste sig slrax at de vare skrevne i det old-

nordiske Sprog, og udgjorde, forsaavidt Ord eller Stavelser ikke fattedes i

dem, ved at være deels muelig forvitlrede, og, deels, som man tydelig seer,

voldsomt bortbugne eller gjorte ulæselige, fuldkommen regelrette, ja endog

allitererede Vers efter de gamle Skjaldes Regler (nemlig foisynede med

Bogstavriim eller visse til hinanden, i Udtalens Lyd, svarende Bogstaver, i

visse af Versenes Ord ) — i det Versemaal, som netop fordum kaldtes de

gamle Digtningers Toneart (fornyr^alag) , og som sees at være det samme,

som det, hvori Stærkodder affattede det Kvad om Braavalle-Slaget, hvilket

Saxo har benyttet i sin Fortælling derom. Indskriften synes at være ud-

huggen kort forend dette Slag boldtes, mellem Harald Hildetand, de Danskes

og Ring, (ogsaa kaldet Sigurd Ring) de Svenskes Konge, fordum det stor-

ste og meest beromte i bele Norden : mange norske, ja selv tydske og rus-

siske Fyrster og Kæmper deeltoge og deri. Det benfores sædvanligst til

Gi'ændsen af vort Nordens Fabeltid og historiske Tid, samt ellers saaledes

til forskjellige Tidspunkter, nemlig; af Kallmann til Aar efter Cbristi Fod-

sel 680, EspoUn 718, P. E. Muller 730, Torfæus og Suhm 735, Breds-

dorff til 760- For Torfæus antog man at Braavalle-Slaget holdtes benved

Aar 325, eller endog for. Ogsaa om Stedet, hvor det holdtes, have de

nyere Forfattere været uenige, med Hensyn til de Gamles Fortolkning.

Enten saa Slaget er blevet boldt paa Braavalle Hede, i Smaaland eller paa

Braavalle Slette ved Braavigen (Bråvik) og Varaå i Oster- Gothland (dog

især i det sidste Tilfælde) , kan Runamo antages at have ligget paa Veien

til Valpladsen fra Skanor af, for den Deel af Haralds Hær som drog land-

veis derhen. Paa en eller flere Rastdage, bestemte til hoitideligt Offer og

(iudstjeneste» efter de oldnordiske Hedningers Skikke, synes Indskriften at

være udhugget; ban læser den nemlig saaledes (uden at anfore Vokalerrje

med de nu brugelige islandske Accenter)

:

HIILTEKINN RIKI NAM
GARpR IN HJO
ULI EIT GAF
VIGI OpIN RUNAR
HRINGR FAI
FALL A MOLD „, „
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ALFAR, ASTAGOD
OLA (FJAI).

OpIN OK FBEI
OK ASA KUN
FARI (FARI)

FJANDUM VARUM
UNNI HARALDI
ÆRIN SIGR.

Af Indskriftens Ord er fjai [fjåi) noget beskadiget med Meiselen og saa-

ledes ikke fuldstændig læseligt; fan er derimod saaledes indbefattet i en

eneste Charakter eller Binderune, at det kan læses dobbelt, nemlig baade

op- og nedvendt, formodentlig med Hensyn til magisk Overtroe , ligesom

lignende Ord pleiede saaledes at gjentages i Vers af saadant Indhold. Nav-
net GU begynder snart med U og snart med O, ligesom sligt er Tilfældet

i andre Runeskrifter, hvor disse Bogstaver tit forvexles med hinanden, hvil-

ket og gjælder om Middelalderens nordiske Membraner. Til denne Læs-

ning svarer ellers folgende ordrette Oversættelse:

Hiidekind indtog {modtog) Riget {Rigerne, Regjeringen)

Gård indhuggede {Runerne)

Ola Eed gav (o: afflagde Troihahseed)

Odin vie {hellige) Runerne!

(Gid) Ring faae

Fald paa Muld !.. ..

Alfer, Troskabsguder {Kenskabs og KJærlighedsguder)

Ole (hade, — skye, forladeX)

Odin og Frei

og Asers Slægt

6'delægge (odelæggej

Vore Fjender i

Unde Harald

en stor Sejer !

Folgende Mening og Tankegang synes at ligge i Runamo-Indskriften, naar

man jevnforer den med de Oldtids Beretninger som indeholdes i Saxos

Danske Historie , og i det saakalte Soguhrot affornkonungum, et kosteligt

Brudstykke af en gammel ellers tabt .Saga om Danmarks og Sverrigs Old-

tidskongcr, efter dets nyeste og bedste Udgave, Forst bevidner Indskrif-

C9)
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tens Forfatter at Hildekind (eller HyldekindJ har modtaget eller indtaget

Riget (niuelig især det Rige eller den Provinds hvori Stedet ligger) og alt-

saa besidder det med fuld Ret. Hint Tilnavn har hidindtil været aldeles

ubekjendt, men Indskriftens ovrige Indhold gjor det upaatvivleligt at der

her tillægges den samme danske Konge som ellers i de os bekjendte Eddaer,

Sagaer og Oltidskvad, saavelsom og af Saxo og flere danske Forfattere , al-

mindelig kaldes Harald Hildetand eller Hyldetand {Hilditonn, Hilditapn).

Begge de forstnævnte Hovedkilder anfore forskjellige Folkesagn , der vel

kunde have givet Anledning til Tilnavnet Hyldekind (Manden med den saa-

rede, raen atter tilgroede Kind) hvilket Harald allerede af en saadan Hæn-
delse, har faaet i sin Ungdom, hvorimod Sagaen bevidner at han fik det an-

det, Hildetand (som egentligst betyder Krigsgudindens- eller Krigens-Tand)

fordi han var en stor Kriger som havde holdt flere Feldttog end nogen an-

den af hans Slægt Heraf bliver det klart, at denne Konge forst sildig kan

have faaet dette nu almindelig bekjendte Tilnavn, som bragte det IcJrste i

Forglemmelse. Den gamle nordiske Historie afgiver adskillige lignende

Excmpler paa slige Forandringer, hvorved endog Tilnavne cre traadte

istedenfor Egennavne, saa at disse sidste endog næsten fnldkommen tilside-

sattes eller glemtes. — Dernæst bevidner Gård {Gardr, Gar^r, Garpr) at

han har indhugget Runerne, Han nævnes udtrykkelig af Sogubrot som en

af Haralds Skjalde og Kæmper, som deeltoge i Braavalleslaget, samt synes at

kaldes af Saxo Gardh fra Byen Stange (eller Stangly) og er tillige lime-

ligviis den Garthar, hvilken Stærkodder, efter samme Forlatter, roser sig af

at have fældet i Slaget. — Efter at have tilkjendcgivet sit eget Navn be-

vidner Skjalden og Runemesteren Gård at en vis Uli eller OA" (Ole) havde

aflagt Eed, det vil sige en Troskabseed, som Haralds Hærfdrer. Han er

upaatvivlelig Saxos Olo yegetus , Sagaernes Ali eller QlL fræhiii, som for-

hen havde staaet i Haralds Krigstjeneste, menvargaaet over til hans Fjende

Kong Ring, Saxos Ringo, Sagaernes og Indskriftens Hringr (eller Rin^r).

Hvad vi af Indskriften have tilbage maa betragtes som et Slags magiskreligios

Bandsættelsc af Landsforræderen og Bonner for den retmæssige Konges Sejer

i en forestaaende Kamp, De bebudes ved den korte Indledning ''Odin vie

Runerne''! Meningen heraf er uden Tvivl den, at den paakaldte (ellers af

Harald Hildetand ivrig dyrkede) Gud, maatte give den paafo'Igende Bon en

saadau Kraft, som kunde formaae Guderne til dens Opfyldelse, Indskrif-
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tens ovrige Deel er, forsaavidt den ikke er bleven voldsomt bortliugget, ty-

delig nok.

Kong Harald Hildetand, hvem Oldsagnene tillagde ikke alene Herre-

domme over Danmark og Sverrig, men ogsaa betydelige Erobringer i Tydsk-

land, Fraukerige, Nederlandene og Storbritanien (Nortliumberland og Cum-

berland) meentes allerede i Middelalderen at have ladet Runanios Indskrift

indhugge. Dette vide vi af Saxos Beretninger paa forskjellige Steder af

hans danske Historie, jevnforte med hinanden, Forst hedder det nemlig i

Fortalen, hvori lian kortelig beskriver de nordiske Lande: "I Bleking sees

en Klippe, bekvem for Vandrende, (eller forsynet med en Gangstie) og li-

gesom overstrøet med forunderlige Bogstavtegn. Der lober nemlig en Fjeld-

sti fra den sydlige Havbred ind i Verendes Orkener. Den omgives ("til

begge Sider) af to Linier (eller Streger) kun adskilte fra hinanden ved et

lidet Rum, men dog betydelig udtrukne i Længden. Mellem dem er en

Flade, som viser sig at være ud buggen overalt med Figurer (Cbaraktcrer)

bestemte til at læses. Skjotidt dens (Fjeldstiens) Beliggenhed er saa ujevu,

at den snait gjennemskjærer Fjeldhojder, snart udstrækkes over Dalens Dyb-

der, kan nmn dog tydelig spore at Bogstaverne gaae ud i en Række. Dis-

ses Betydning sogte Kong Valdemar, den hellige Knuds lyksalige Son, som

forundredes herover, at udforske, og udsendte derfor Mænd, som skulde be-

reise denne Klippe, for ved en meget omhyggelig Undersogelse at gjennem-

gaae den hele Række af de der synlige Cliarakterer, og derefter optegne

(indskjære ) dem paa etslags Stokke, efter de selvsamme Skikkelser (til

Punkt og PrikkeJ. De kunde dog ingen Mening faae ud af det Hele, fordi

de indgravede Træk (eller: Indridsningcns Udhuling) deels vare udfyldte

med Dynd, deels udslidte af Fodgjængeres Spor, saa at Skrifttrækkenes Ud-

strækning lob utydelig sammen paa den fortraadte Gangsti C^-* Bogstavernes

Træk lob i hinanden og forvildede Læseren). Heraf er det klart at ogsaa

de haarde Klippers Ridser, gjennemregnede af langvarig Væde, groe igjen,

enten ved sammenblodet Dynd (Stov og Jord) eller ved jævnlig Overosning

af heftige Byger."

I Værkets 7de Bog siger Saxo herom , idet han beskriver Kong Ha-

rald Hyldetauds (eller Hildetands) Liv og Levnet: "Han drog Omsorg for

at hans Faders Bedrifter bleve indgravede, af Kunstnere, paa den Klippe i

Bleking, om hvilken jeg ovenfor har talt." Da Saxo levede i den oven-

nævnte Kong Valdemars (nu kaldet den Stores eller den 1stes) Regjeringa-

(9*)
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tid (fra 1157 til 1182), i hvilket Tidsrum denne Monumentets Underaogclse

sandsynligviis er foretaget, maa hans her anfoj te Beretning derom i Hoved-
sagen være sandfærdig, skjondt hans Beskrivelse over Indskriftens lange

Udstrækning og ovrige Beliggenhed ingenlunde er noiaglig. Deraf iadsee

vi, at han ikke har været selv paa Stedet, men misforstaaet de ham med-
deelte Fortællinger derom , ved at sammenblande en lang Fjeldsti gjennem

en stor Deel af Bleking med Fodstien over Runamos Klippeflade. Indskrif-

tens nu forst skete DechiHrering bekræfter Saxos Udsagn, forsaavidt det

indlyser deraf at Kong Flarald virkelig har ladet den udhugge, hvorimod

han har feilet i den Angivelse, at den indeholdt Haralds Faders Bedrifter.

Det er mueligt at denne gamle Beretning er bleven foranlediget derved,

at de af Valdemar den 1ste udsendte Runemestere, ved at læse Runerne

forfra, have læst Haldan, ior Harald, og da maattet holde op med Ijæsnin-

gen. Ogsaa er det, af Saxos Beskrivelse, sandsynligt at en Deel af Klip-

pens naturlige Sprækker og Ridser allerede da har været til, og forvildet

Runeskriftens Læsere, ligesom de saa tit siden have gjort, indtil de af en

kyndig Naturgrandsker tilsidst saaes rigtig i Videnskabens Lys,

Den Skrift, livori Indskriften nu sees at være affattet, bestaaer upaa-

tvivlelig af oprindelig simple, meest ægte nordiske Runer, uden egentlig

Punktering (hvilken overhoved de ældste pleie at mangle) men som sagt,

læste bagfra eller fra Hoire til Venstre, (ligesom i orientalske, hetruriske,

de ældste græske o. fl. Indskrifter) samt ovenikjobet omsatte paa den kun-

stige og især for uovede Runelæsere let vildledende Maade som horer til

visse, fordum mcest hemmeligholdte Arter af Runeskriften, kaldede Bandrå-

nir Baandruner, Vefjur^ Vævninger, Forviklinger, Limingar , sammenlimede

Træk, vel ogsaa Slitrur, (af modsat Betydning) sonderslidte Skrifftegn, (da

Brudstykker tit anvendtes til deres Sammensætning) og endelig Galdrastafir

eller Trolddomscharakterer , hvortil saadanne kunstige Runer i ældre og

nyere Tider ere blevne anvendte af Overtroiske. Af lignende Art har og

formodentlig det saakaldte Stafkarlsletr (Stavkarls Skrift) været, hvori

Snorre Sturleson af en Ven blev advaret om Anslag mod hans Liv (Aar

1241) men hvilken han til sin Ulykke ikke kunde læse. Nogle blandt

Binderunerne ere affattede saaledes, al et heelt Navn eller Ord sees at være

sammentrængt til et eneste Bogstav eller Charakteer. Dette forudsætte for-

»kjellige Vers fra Middelalderen at være vel bekjendte for dem som ret for-

stode sig paa at skrive eller læse Runer f. Ex.
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Rista må
runastaj

einn jyrir or6 hvert
,

hvilken balve Sfroplie formodentlig kan antages for et Brudstykke af den
ældgamle versificerede Runelære; samt

Litera runica vox erit unica si bene calles,

Paa denne Maade ere Odins , Freis, Rings og Haralds Navne her skrevne

som sande runiske Monogrammer — (at sige af den i Middelalderen be-

kjendte diplomatiske Art, forskjellig fra den numismatiske paa gamle græske

og andre Mynter) svarende til de bekjendte for Cbristus, og mange menne-
skelige Egennavne fra Middelalderen. I Island vide vi at Troldkarlene

sammensatte 8 saadanne monogrammatiske Navne for det gamle Nordens he-

denske Guddomme, nemlig Baldur, Tyr, Thor, Odin, Loke, Hæiier, Fjol-

ner (Freyr?) og Frigga (Freya?) til Anvendelse ved Uddvelsen af deres

Troldomskunstcr , ligesom og til visse gamle Besværgelser forskjellige af

Odins Tilnavne. Paa samme Maade skreves Troldomscharakteren Thors

Hoved i^ors hiJfu^) m. fl. Hertil svare og, i Middelalderens Skrifter, de

saakaldte literæ coarctatce, især den Art deraf som kaldes innexæ eller im~
plexæ (sammenbundne', indviklede Bogstaver eller Charakterer). Fra lig-

nende Configurationer nedstammede og de nordiske, vel og nedertydske Bo-
mærker, som fordum bestode af Runer, (ligesom endnu tildeels i Island,

Norge og Sverrig). Vaabenmærker og Bomærker af denne Oprindelse skulle

endog endnu findes i Nederlandene, hvoraf Westendorp (1824) har sogt at

vise at Runerne have der været almindelig brugte i Oldtiden. Det kan
vel vært at disse ere bragte derhen af hedenske Danske, af hvilke et stort

Antal nedsatte sig der, og opkaldte en vis Egn Danmark, efter deres Fæ-
dreland. Vistnok er det hoist besynderligt at finde at den i vor Historie

noksom bekjendte hollandske Sigbrit (eller Sihbrit) sees at have betegnet

sit Navn ved et Rune-Monogram som er fuldkommen sammensat efter de

samme Regler, som de, der findesat være fulgte i Runamo-Indskriften; denne

sidstmeldte grændser ellers nærmest saavel til forskjellige, hidindtil næsten

ubekjendte Mindesmærker i Sjælland og Sonder-Jylland (som snart haabes at

blive saavidt muligt oplyste) som visse Klippeskrifter i Sverrig og Norge, samt til'

de ældste blandt de indviklede Runetegn, som findes i adskillige afIslands mærk-

værdigste Klippehuler, hvilke de lærdeste Oldgrandskere (som Brynjulf Svendsen,

Arne Magnussen og Eggert 01afson)have holdt for at være de ældste hedenske Trold.
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domscliaracterer. Prof. Finn Magnussen bar i sine Ungdomsaar havt Leilighed

til at betragte, og tillige, ved Ældres Underviisning, til at læse de simple-

ste blandt dem. I den modnere Alder bar ban med Opmærksombed under-

søgt de mere indviklede af bine besynderlige Figurer, meest efter paalide-

rige Afridsninger (f. Ex. Biskop Sleiugrim Johnsens af Binderunerne i den

ellers kun lidet bekjendte Paradis- Hule i Rangaavalle Syssel) og detfe Stu-

dium bar i Forening med afdode lærde Islænderes Underretninger (i uud-

givne Haandskrifter) om denne Skriftart overboved , mest bidraget til den

Letbed, bvormed ban troer at bave, snavidt muligt, decbilTreret Runamo-

Indskriften, om bvis Læsning baade ban x)g andre for bavde tabt alt flaab,

saasnart ban havde opdaget, at den burde læses fra Hoire til Venstre, man

ikke paa den ellers, for nordiske Indskrifter sædvanligste Maade. Det maa

ellers bemærkes, at de berombandlede Runers Dannelsesmaade, især i Be-

gyndelsen, er noget afvigende fra den som sees paa de almindelige Rune-

stene fra Hedendommens sidste Periode, saavelsom og fra den cbristelige

Middelalder, i det de mere ligne naturlige Grene, Kviste eller Stilke. Man
seer da ber tildeels Runernes ældste Form, som den antages at bave væ-

ret, dannet for Hedningernes overtroiske Spaadomskunster, til formeentlige

Orakelsvar, efter Pf^, C. Grimms og F. Magnussens af binanden uafhængige

Forklaringer (Ueber deutsche Runen S. 296-320) Dansk Oversættelse af den

ældre Edda III, 75-96). Den danske Opsats blev skrevet i Aaret 1819, i

Anledning af Hs. Excllence, Hr, Overkammerberre Hauchs, ved Hs. Durcb-

laucbtigbed Landgreve Carl til Hessen foranledigede Onske om en Betænk-

ning over Betydningen af adskillige besynderlige Charakterer ("som meget

ligne Nordens ældre liedenske Runer) paa en 1818 ved Willingbausen i

Hessen fundet hedensk Gravsteen. Runamoiudskriftens L^dseende i des Hele

og dens særegne Cbarakterers Beskaffenhed vil ellers bedst kunne erfares af

de Tegninger deraf, som Selskabet bar foranstaltet stukne i Kobber, og som

skulle ledsage den fuldstændige Beskrivelse og Forklaring over dette mærk-

værdige Monument, som snart vil blive indrykket i dets Skrifter.

Indholdet af Runamos Indskrift kan vel i og for sig selv ikke an-

sees for at være særdeles vigtigt, xneix ikke desmindre giver dens DecbifFre-

ring adskillige for Nordens Historie oplysende og interessante Resultater,

især disse: 1) At Runerne, tildeels bundne, af magiskkryptographisk Art,

brugtes, samt vare mangefoldig uddannede, i Nordens Hedenold, (benved

700 Aar efter Christi FodseO, ligesom og at de (i det mindste i visse Til-
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fælde) da skrcvcs fra Hoire til Venstre, Her kan inaaskee denne Skrive-

niaade være bleven anvendt af magisk-overtroiske Grunde, tlii det kan og

bemærkes ved Indskriftens Original (som ikke, formedelst det Nydanskes

forandrede Sprogbrug, kan siges om Oversættelsen) at om man end Ord

for Ord (ikke Bogstav for Bogstav) læser den bagfra, giver det Hele dog

den selvsamme Mening. Af Middelalderens Skrifter kan nan see, hvilke

og der ved Exemplcr vises, at man netop Lar anseet saadanne Bonner og

Besværgelser for de kraftigste; en lignende Overtro Lar og, især om l'oesie

af den Natur, (de saakaldte sléttiihond) været gængse blandt en Deel af Al-

muen i Island , lige til vore Hage. 2) At Aser og Alfer overboved, især

Odin og Frei (Freier eller Freyr) samt Troskabs- Venskabs- og Kjærlig-

heds-Guddommene {åstago^ , især Freja) da dyrkedes i Danmark, Lvilket

ogsaa saavel Sagaerne, som Eddadigtene, ja endog tildeels endnu tilværendet

Folkesagn og Almuetro bekræfte. 3) At den gamle danske Tunge, nu kal-

det Islandsk, taltes og skreves i Danmark, forend Island blev opdaget. Her-

ved maa det bemærkes at alle de Ord som forekomme i Indskriften, mere

eller mindre stemme overeens med Middelalderens eller nyere Dansk, med
Undtagelse af et eneste ærin {o'rin) som dog synes at stemme overeens med
det plattydske elkr sonderjydske aarig, 4) At danske Vers da affattedes

efter de for Fornyr'balag eller Siarlatarlag (de ældste Digtes eller Stærk-

odders Versemaal) gjeldende Regler, med vedborlig Alliteration , og 5) at

Saxos og visse gamle Sagaers LiJindtii af Mange blot for mytliiske anseete

Fortællinger, tildeels beroe paa historisk, ja her endog næsten paa diploma-

tisk Grundvold. Herved maa vi endelig ledes til at troe, at den historiske

Stærkodder (der vel maa adskilles fra en eller flere mythiske) virkelig har

levet i Braavalle Slagets Tid, og at hans Vers, benyttede af Saxo og Sogu-

brois Forfattere, bave handlet om denne beromte Begivenhed, om de end,

da de saaledes brugtes, have været noget forvandskede af Traditionen, især

formedelst Sprogets successive Forandringer. Hoilig er det at beklage, at

vore Oldskrifters skarpsindige og lærde F'ortolker, den forste Ophavsmand

til Runamos videnskabelige Undersogelse, Biskop P, E. Muller, ved en me-

get for tidlig Dod hindredes fra at fuldfore Saxos værdige Udgivelse, uden

at kunne meddele den lærde Værden sine Bemærkninger ved den herom-

handlede Opdagelse (der ellers glædede ham meget), da de vistnok, som ud-

sprungne af mangeaarig ufortroden Grandskning over disse Æmner vilde

have blevet sæi deles lærerige og oplysende.
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Ordbogscommissionen.

Revisionen er kommen til Ordet Skjode, og Trykningen af Bogstavet

S er fremrykket til Ordet Skie. 42 Ark ere trykte af det Bind, som in-

deholder dette Bogstav.

Meteorologisk Committée.

Committéen Bar modtaget Iagttagelser fra Landpliysicus Thorstensen

og Kammerraad Melsted i Island, Candidat /. Ka?il og Missionair Ostergaard

i Gronland, Pastor Thomsen paa Færoerne, Assistent Chenon i Guinea, Gar-

nisonscbirurg Rai>n i Vestindien , Ur. Lund i Brasilien. — Nye Jagttagere

ere, foruden Missionair Ostergaard i Gronland, Generalconsul Falhe i Græ-
kenland, Capitain Brochdorjf der er reist til Tranquebar, og Pastor Borre-

sen i Petersker paa Bornbolm. For Kjobenbavn er blevet anskaffet et Nor-
mal Barometer af Buzengeiger.

Commissionen for artesisk Brondboring.

Borniugen er fortsat indtil 265 Fod under Havets Overflade, Alt

bvad man bar.opborct bar vist sig overeensstemmende med Tbeoriens Ud-
sagn. At bestemme noiagtigt, bvor dybt man endnu bar at bore indtil Van-

det maa komme, tilsteder ikke de Kjendsgjerningers Ufuldstændigbed , hvor-

paa man skulde bygge.

Fra 31 Mai 1834 til 31 Mai 1835-

I det Tidslob, Lvorfor her aflægges Regnskab, bar Selskabet bavt at

beklage Tabet af tvende hædrede Medlemmer:
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ContreAditiirél Pelet Johan PTleugel^ Ridder og Dannebrogsmand.

o. s. V.

Biskop Peter Erasmus Muller, Dr> Theol , Ridder og Dannebrogs-

mand.

Optagne ere til indenlandske Medlemmer, for den mathematiske Classe:

Professor Ramus,

Professor J'urgcnsen.

For den pliysiske Glasse

:

Kammerraad Drewsen,

Til iideiålandske Medlemmer

:

M. Letnmne, Medlem af det franske Institut.

C, B. Hase, Medlem af det franske Institut.

Den mathematiske Classe.

Professor Ramus bar forelagt Selskabet en Afhandling, hvori han

har sogt at reducere til det mindst mulige Antal af distincte Transccndenter

en Classe af Integraler beslægtet med de elliptiske Functioner, fremstillet

nemlig i Formen

/ Q iog (1 4- n sin2 (p) ti (1)

medens de elliptiske Functioner ere udviklede a£ Formen

/ *2 -f (2)

hvor Q betyder en rational Function af sin'* ø og A = ^\ — c^ sin* ^
idet Modulus c <C 1, og begge Integralerne tagne fra <p = o. Til Formen

(1) bliver man ledet ved selve Henforelsen nf de elliptiske Functioner til

tre Classer. Deles nemlig Q i to Dele, den ene heel rational, den anden

bestaaende af Led af Formen , idet k er et positivt
(1 -j- " sin* ø) *

heelt Tal, A og n hvilkesomhelst StSrrelser, reelle eller imaginære, saa vil

den forste Deel indsat i (2) give Litegraler, reductible til de elliptiske Func-

tioner af 1ste og 2den Art, den anden derimod give Integraler reductible

(10)
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til Isle, 2den og 3die Art. Den sidste af disse Reductioner skeer ved en

Formel, som idet

d q>

f = i]S
(l-f-nsin=ø)^'

fremstiller Relationen mellem n's n'*^"^ > Ti\-i, T\}^'^ , saa at ethvert n af

Loiere Index udtrykkes ved de tre forangaaende al lavere Indices; men Re-
ductionen kan ei skee yderligere end til de tre InJices k =r 1, k = o,

fc = — 1, af hvilke den forste giver Functionen af 5die Art, de to sidste

Functionerne af 1ste og 2den Art. Dette er soni bekjcndt grundet i, at

naar k = 1, vil det Led af Reductionsformlen, som indeholder n^, gaae

bort efterdi det findes multipliceit med 2 k — 2,' hvorfor man ogsaa har

ladet n^ constituere den tredie elliptiske Transcendent irreductibel til de

andre. Herved kan iinidle/lid brmæikcs, at idet det Led, som itideholder

n^, hortgaaer af Ligningen, vil denne være tilfredsstillet ved alle de an-

dre, som hæve hinanden indbyrdes, altsaa n"^, eller efter den sædvanlige

Betegnelse II, maa fremstille sig under den ubestemte Form -g-. Beotemmes

her den sande Værdie paa sædvanlig Maade, erholdes n udtrykt deéls ved

de elliptiske Functioner af 1ste og 2den Art, deels ved tre nye Transcen-

dentcr, indbefatfede som specielle Tilfælde i Forn^en (1), nemlig de tre,

som fremkomme ved i (1) at sæfte Q = 1, Q = sln^ (^, Q = sin* ^.

Sættes i denne Formel successive n = — 1 og n == — c*, erholdes de ellip-

tiske Functioner af 1ste og 2den Art udtrykte ved 6 Integraler, indbefat-

tede under l-'ormen (1) ved at sætte successive log cos
<J) og log A istc-detfor

(1 -f- n sin- p), og tillige som for Q = 1, Q = sin^ (^, Q = sin"^ <p.

Disse Resultater, som allerede vise Slægtskabet mellem Formerne (1)

og (2), ere imidlertid kun indbefattede paa en speciel Maade under den al-

mindelige Reduclion af Formen (1), idet man beviser, at denne Form i alle

Tilfælde kan udtrykkes

1° ved forhen bekjendte Functioner, de elliptiske med indbefattede;

2° ved de tre nye Transcendenter, sotn ej^holdes for

Q = 1, Q = sin^ p, Q = — -^—

,

1 -f- r sin^

hvor r er en ny Parameter, der ligesom n kan være reel eller imaginær.

Disse tre Functioner knnne samlede fremstilles ved

/ , T • . .. ^'^S (1 + n sin*
(i>) -f (3)

1 -j- ^ *i"^ <P ^
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og kunne, om man vil, adskilles i folgende tre Former, fuldkomment ana-

loge med de tre elliptiske Functioner

P dq> p p L. d^
'^ A "^ ^ ^ (1 4- r sin^ ^) A

idet for Kortheds Skyld L = log (1 -f- " ^'"^ y)-

Naar i Formen (2) Q antages at være en hvilkensomhelst rational

Function af sin q>, frembringes ingen andre Transcendenter end ved at an-

tage Q for en lige P'unction } thi Q liig en ulige Function frembringer in-

gen andre Transcendenter end Logaritlimer og Cirkelbuer. Derimod vil Q
sat liig en ulige Function i Formen (1) lede til den irreductible Transcendent

Det vil derfor være let at indsee, at det almindelige Integral

d X

/ S log T. -—^ R
hvor S og T ere rationale Functioner af x, og R Qvadratroden af et Po-

lynomiiim i x af 4de Grad, kan reduceres deels til de simple Transcenden-

ter i Forbindelse med de elliptiske deels til Formexue (3) og (4).

Det kunde isærdcleslied være interessant at undersøge nærmere de

tre i Formen (3) indeholdte Integraler; de Relationer, som lettest frem-

byde aig, opnaaes ved DilTerentiation og Integration med tlensyn til Para-

metren n, og andre kunne findes deels ved at lade den anden Parameter

saavelsom Modulus variere, deels ved at combinere de forskjellige Resul-

tater med hinanden og med dem fra de elliptiske Functioners Theorie be-

kjendte. En noiere Uinhrsogelse af disse Transcendenters Natur laae iov-

rigt udenfor Afhandlingens Formaal, som blot gik ud paa at foretage den

storst mulige Rcduction af en Classe af Integraler, som formedelst sin sær-

egne Affinitet til de elliptiske Functioner fortjener Opmærksomhed.

Den physiske Classe.

Professor og Ridder Reinhardt , som ved nye i Efteraaret 1834 fra

Grenland ankomne Sendinger af Naturalier har seet sig i Stand til at fort-

sætte sine Undersøgelser over de grønlandske Fiskearter har mcddeclt Sel-

skabet en noiagtigere Bestemmelse af den af ham efter et eneste Individuum

opstillede Overgangsslægt imellem Aale^pahhen (Zoarcæua) og Soulven

(10*)
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i^rKxrrhicAas) i hvilken U^r faaet Navq *f I^yaodes^ For^t tr«? Aar dare(-

ter lykkedes det liam at erholde fra Fiskenæsset en Fisk af sauinie Slægt^

som havde megen Lighed med Lycodes Vahlil ^ men dog i nogle Henseen-

der var afvigende fra den; da imidlertid dette sidst erholdte Individuum

var en Hun, imedens det tidligere beskrevne Exemplar var en Han, qg da

Formforskjellen efter Kionnet endnu ikke har kunnet ladet sig bringe un-

der bestemte Regler i Fiskeclassen, syntes det rigtigere at oppebie nye Ma-^

terialier for ikke, forfort ved en i Farve og Maal sig udtrykkende Form-^

forskiel at opstille tvende Arter, hvor Natnren kun har dannet en eneste,

eller paa den anden Side at sammenblande under een Benævnelse tvende vir-

kelig forskjellige Arter. I afvigte Efteraar erholdtes tilsendt fra Ornenak

(henved den 71° N. B.) tvende vel conserverede Fiske af samme Slægt>

og sora begge ere Flannerj af hvilke den ene i relative Maal, Straaleantal

og Tegning stemmer overeens med med den i Museets gro'nlandske Samling

opstillede Hun, den anden derimod, som viser en fra hiin aldeles forskjel-

lig Tegning, har samme Straaleantal, samme relaiive Maal, og samme Dan-

nelse af den nederste Mavemunding, som Lycodes Vq,hlU. Det er saaledes

ved denne Sammenligning blevet afgjort, at Slægten Lycodes tæller tvende

Arter i det grønlandske Hav, som ere udbredte fra den 60° til 71° N. B.;

af den ene af disse Arter besidder Museet baade Han og Hun; af deu an-

den kun tvende Hanner. Disse nye Undersogelser ere tillige blevne benyt-

tede til at bestemme skarpere Slægtens og Arternes Kiendetegn , hvilke her

uddrages af den til Trykken færdigliggende Afhandling.

Genus Lycodes.

Corpus elongatum antice incrassatum ^ roatro conico ^ irunco compressQ^

cauda ensiformi,

Sq uamæ corporls rotundce minutce tenuissimæ cuti immersæ.

Os dentibus validi'i^ intermaxillaribiis. mandibu/aribus, vomerinis et palu"

tinis arm,atum\ rictus mediocris.

M.ømbrana branchiostega utriusque apperturæ cum, jugulo connata\

radiis 6 ; appertura branchiali angiista poslica*

Pin næ v entr at e s obsoletes brevissimæ latiusculæ, Jugulares.

T*inna, dors al i s et analis Ifingissimæ apicem caudc» circumdanteaj

radiis arliculatis dit>isis.
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Ve si ca natator ia nutta

Jnter Zoareæum et Anarrhicam Genus medium.

Species,

1. Lycodes Vahlii.

Corpore fasciato; capite parum. depressa ; pinnis dorsali et anali

salamis minutissiniis adspersis, illa radiis 117, hac radiis 91 J Ano

ante medium gaslræum sitq^

Habitat in m.are gronlandico, prope Julianehaah^ et prope Omenak.

2« Lycodes reticulatus,

Corpore reliculato ; capite compressiusculo ; pinnis dorsali et anali

nudis, illa radiis 95, hac radiis 75 j ano fere in medio gastræo

sitOt

Habitat in mare gronlandico ad Fiskenæsset, et ad Omenak

Det samme Medlem I>ar endvidere meddeelt Selskabet en fuldstæn-

dig Beskrivelse af en anden ham ubekjendt, og i sin Fprmrække Jigesaa

mærkværdig Fiskeart, af hvilken han har truflftt en eneste Individuum i den

fra Fiskenæsset i Efteraaret 1834 til Museet ankomne Sending. Denne Fisk

henhb'rer til Torskefamilien eller Cuwiers Gadini\ ra&n iblandt Torskeslæg-

tens CGa^«s 7>i«0 t^'^^S® Underslægter er der endnu ikke en eneste opstillet,

hvorlil denne nye Art nogenledes passer. Med Underalægten ^ro^«/a {En^

chelyopus barbatus Bl-Schn.) stemmer den vel deri overeens, at Ryg- og

Gadborfinnen forene sig i Spidsen til en uafsondret Halsfinne, og at den

forholdsviis lange Bngfinne er onstraalig, og sidder foran Brystfinnerne, men

baade fra den og den hele Torskeslægt er den forskjellig derved , at den

har otte Straaler i Gjællehuden, at åen. ogsaa har Tænder paa Ganebenene,

og at den bag Gadboret bærer et Bjærkværdig bygget Ydrelem, som lader

formode at en Parring finder Sted ved Befrugtningen, og at Hunnen sand-

synligviis f5dcr lovende Unger. Den har en med Kiertel forsynet Svomme-

blære, som i sin Form og Beliggenhed viser noget Særegent. Det synes som

om disse og flere Forhold fordre, at denne Fiskeart bor henhore til en egen

Slægtsform, som bliver foreslaaet under Navn af Bythites, Anledningen

til denne valgte Benævnelse, er at denne Fiskeart efter Gronlændernes Ud-

sagn skal opholde sig i store Dybder. Det beskrevne Individuum er en

Han, som har en Længde af C^ Tomme. Dens Melkesæk er allerede ud-

dauuet, hvilket lader betvivle RigtigUedea. af Gronlænderne? Angivelse, at é»n
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skulde opnaae Storreisen af en fuldvoxen Fiordsæl {Phoca hi^pida Fahr),

Denne nye Slægts Kjendetegn angives i Afhandlingen i folgende Udtryk :

Genus: Bythites.

Ex Familia Gadinorum*

C orpus hreue antice incrassatuni ore fere truncato , ahdoinine compresso,

caiida ensiformi,

Sqvamæ corporis miniitæ imhricalæ.

O s dentibiis acutls intermaxillaribus, mandibularibus, vomerinis, et palatinia

arniatum, Rictus mediocris,

M embr ana branchiostega utriusque apperturæ inpicem connata,

sub jiigulo libere suspensa ; Radiis 8; appertura ampla, infero-

poslica.

P i nnæ Ken tr åles obsoleiæ, fiUformes, longiusculce, jugulares.

Pinna dor s alt s et analis longæ, apicem caudæ circumdantes ; radiis

articulatis et dipisis,

M embrutn conicum, crassum pone anum situm, apice triphyllo papilligero,

Specimen unicuni hujus Generis in mare gronlandico prope Fiskenæsset

captum.

Professor Jacobson, R. af D. har meddeelt Selskabet, at de thera-

peutiske Egenskaber han har fundet, at det neutrale Chronisure Kali besid-

der, ved de Anvendelser han hidindtil deraf har gjort, har stadfæstet sig.

Som Brækmiddel anseer han det nu for det virksomste og fortrinlig-

ste af Alle der hidindtil have været anvendte.

Dets Virkning er hurtig, mv,n ikke voldsom 3 og ved den krampe-

stillende Egenskab det har, befordrer det en gavnlig Udtommeise af Galde.

Det kan fuldkommen erstatte Ipecacuanharoden: det virker hurtigere og

sikkrere end den. Han har fundet det nyttigt i flere Arter af Sygdomme

i Respirations Organerne, saavel ved de catarrhalske som ved de egentlig

inflammatoriske.

Ved Diarrhoer, der opkomme enten af Cruditæter, eller som ere en

Folge af Forkjolelse, er det nyttigt; det anvendes i disse Tilfælde paa samme

Maade som Ipecacacuanha.
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Af de ovrige Cbrompræparater liar lian undersogt CIirotKsyren og

funden at den besidder nogle af de Egenskater det neutrale cliromsure Kali

har, dog ikke i samme Grad. Især i dens concentrerede Tilstand er den

ikke saa corrosiu som Iiint Salt. Udvortes anvendt er det et særdeles virk-

somt fordelende Middel^ der ved liere Arter af Betændelser, Forhærdelser

og ved Abscesser med Nytte kan anvendes.

Professor Zeise har fortsat sine Undersogelser over Xanthogensyrt.i

og dens Forbindelser, og meddeelt Selskabet sine Resultater. Da disse gan-

ske slutte sig til bans tidligere Meddelelser, og egentlig maa betragtes som

Tillæg og nærmere Bestemmelser dertil, kunne de her kun fremsilles rha-

psodisk, og kun være forstaaelige ved at sammenholdes med de ældre ivJed-

delelser.

Kalixanthat, Det dannes ei blot ved Kalihydrat, men ogsaa naar kul-

syret Kali, omhyggelig befiiet fra Vand, henstaaer med en Oplosning af

Svovlkulstof i vandfrie Alkohol. Tor Svovlsyrlingsluft decomponerer Kali-

xanthat, men derved dannes, blandt andet, undersvovlsyrlet Kali (Kalihypo-

sulCt). Colophon decomponerer Kali:jcanthat ved Ophedning , saaledes at

der uden Destruction dannes Colo])hon-Kali ; men Copaivaharpix viser ei et

tilsvarende Forhold.

JSatronxanthat. Dette viser af alle Xanthater mest Tilbo'ielighed

til at krystallisere ved passende Fordampning af en vandig Oplosning.

Barytxanthat. Det dannes ligesaavel ved vandfrit Baryt med Svovl-

kulstof og vandfrie Alcohol, som ved Anvendelse af Barythydrat. Ogsaa af

detle Xanthat kan under visso Omstændigheder erholdes veldannede, vand-

holdige Krystaller. Det krystalliserede indeholder 2 Grunddele Vand,

Ved Inddampning over Chorcalcium giver en Oplosning af dette Xanthat,

erholdt ved Tilvirkning formedelst vandfrit Baryt, og vandfrie Alcohol, en

mi^cilagino's Masse, der kun ved Henstand over Svovlsyre antager fuld Fast-

hed og Torhed. Den mucilaginose Masse indeholder rimeligviis en Grund-

deel Vand, — den Mængde nemlig, som den absolufe Alcohol, ifolge de

analytiske Resultater maa afsætte, eller danne ved Frembringelsen af Xan-

thogensyren. Med Hensyn til den Analogi i Sammensætningsniaaden, hvilken

af flere Grunde synes antagelig mellem Xantbateme og de saakaldte Viin-

svovlsyre-Salte, fortjener at mærkes, at Barytxanthatet ligesaalidet som det

viinsvovlsyrede Baryt kan erboides ligefrem i vandfrie Tilstand, da dog
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Kalixantliatet ligesaavel som det riinsvovlsyrede Kali faaes directe i vand-

fri« Tilstand,

Bly-xanthai. En fuldstændig Analyse ogsaa af dette Xantliat har i

alle Mander bekræftet de ved Analysen af Kalisaltet erholdte Resultater.

Skjont Svovlsyre virker paafaldende langtsomt paa Blyxanthat, saa frigjor

den dog virkelig Xanthogensyre ogsaa deraf. Tor Saltsyreluft dccompone-

rer Blyxanthatet, men tor Svovlbrinteliift pirker aldeles ikke derpaa. Af

opløselige Metalsulfurater og Mctal-Hydrosulfurater derimod decomponeres

det. Ved lind og kortvarende Opvarmning med Kalilud, giver det Kali-

xanthat under Dannelse, blandt andet, af Svovl blye.

Det bekjendle gule Legeme, som Kobberoxidsalt give med opld-

ste Xanthater er Kohheroxidulxanthat ^ naar de andre Xanthater ere Oxid-

forbindelser. Ogsaa dette decomponeres af Svovlsyre, men kun Ved lang-

varig Indvirkning og ved Anvendelse af en meget stærk Syre,

AmmoniakXanthat , erholdt ved en Oplosning |af Barytxanthat og

svovlsyret Ammoniak, decomponeres for en stor Deel ved Inddampning, og

ved den torre Destillation destrueres det.

Ved storste Delea af disse Undersogelser har Forf. fornemmeligt

havt for Oie, om muligt at erholde nærmere Oplysning om den Maade, hvor-

paa Grundstofferne i denne Art af Stoffer ere sammenfdjcde, deels fordi

denne med Hensyn til visse alt bekjendte Forholdsmaader S3'^ntes tvivlsom,

doels fordi en grundig Besvarelse af de Sporgsmaal som herved frembode

sig syntes ham at maattc udbrede Lys over en temmelig stor Klasse af andre

Forbindelser, Hovedresultatet af hans Bestræbelser i denne Henseende er

imidlertid, at skjondt det nu af nye Grunde (f. E. ved Blyxanthatets For-

Loldsmaade med tor Svovlbrint) er sandsynligt, at flecrsidige heldigt fortsatte

Forsog ville give overveiende Grundp for en anden Forestilling, end den

han har fulgt (nemlig at Xanthogens3'-rens Metalforeninger ere tveledede

Iltesalte) saa er det dog denne Forestilling, hvortil vi for Tiden have at

bolde os, efterdi de fleste af disse Stoffers kjendte Forboldsmaade passe der-

med, og ingen deraf angiver med Tydelighed en anden Theorie.

Selskabets Medlem Doctor Philosophiae P, W* Lund har fra Ouro

Preto i Provindsen Minas Geraes, hvor han ankom i November Maaned

1834: efter en langvarig og besværlig Reise, indsendt til Selskabet ^'Bemærk"

ninger over Vegetationen paa de indre Hoisletter af Brasilien, i SærdeleS"

hed i planiehistorisk Henseende^'' hvilke efter hans Anskuelse skulde lede til
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det Resultat, at Hoilandsvegetationens nu forekommende forskjellige Former

i den af ham bereiste Deel af det Indre af Brasilien, ikke alle ere oprinde-

lige, men tildeels den ene afledet af den anden ved udvortes Indvirkninger.

Da denne Afhandling allerede befinder sig under Trykken for at optages i

Selskabets Skrifter, indskrænker man sig her til at angive Gangen i For-

fatterens interessante Undersogelser. Han begynder med at vise, at de 2de

Hovedformer af Vegetationen, som Indvaanerne i Brasilien for længe siden

have adskilt, ved at benævne den ene Matto pirgem {ZJrskou), og den an-

den Campo (Mark), (ihvorvel ogsaa denne indeholder ikke blot vidtloftige

aabne Træpartier, men ogsaa enkelte tætte Skove), er fuldkomment grun-

det paa Planteindholdet og Udseendet, der er saa aldeles forskjelligt for en-

hver af dem. Begge Hovedformer indbefatte flere Underafdelinger; Ursko-

vens er allerede bleven almindeligere erkjendt af naturhistoriske Reisende

fra Europa, hvilke ogsaa antage den i Brasilien herskende Mening, at Vege-

tationsfornien Capueira nedstammer fra Urskoven og Sidahederne igjen ira

hiin, og at de sidste ved fortsat Indvirkning forvandles til gronne Enge.

Derimod ere Campo-Vegetationens forskjellige Former endnu kun opfattede

af de Indfodte, og de vigtigste af dem udtrykte i Benævnelserne: Catan-

duva, som dannes af tætte Skove, men nu har en meget ringe Udstrækning:

Campo Serrado^ som er den hyppigste og mest udbredte Form, med mange,

men meget aabne Skovpartier, og endelig Campo limpo, i hvilken de for-

kroblede Træer staae enkelte hist og her. Forfatteren angiver det ejen-

dommelige Physiognomie af enhver af disse Former, og opregner en Deel

af de herskende Planteslægter i dem. Træarterne ere for det meste fælleds

for alle tre Former, men her viser sig stor Forskjel i Udseendet. I Catan-

duva ere Træerne ranke, hoie, tæt staaende og bedækkede med Slyngplan-

ter, Balken, som er korkagtig med dybe Furer, er af frisk Udseende. De
samme Slags Træer ere i Campo serrado uanseelige, skjæve og adspredt-

staaende, bedækkede med Lichener og Mosser, hvilket endnu mere er Til-

fældet i Campo limpo. Et mærkværdigt , men tillige almindeligt Phænomen

er den korkagtige Barks forkullede Tilstand, endog i den Grad, at den

sorte Farve smitter af. Mange Træsorter, som i Catanduva opnaaer en

Hoide af 20 til 30 Fod, vise sig som regelmæssigt dannede Buske af 2 til

6 Fods Hoide , i Campo serrado og limpo ; saaledes er Solarium lololoho et

Træ med en Stamme af 20 Fods Hoide i Catanduva, derimod kun en Busk

2 til 3 Fod hoi i Serraderne. Zejheria montana forekommer i alle Catn-

(11)
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posstræTcninger i Provindserne St. Paul, Goyas, og Minas Geraes som en re-

gelmæssig Busk af 3 til 5 Fods Hoidc; i de tætbevoxne sandige Serrados

imellem Byen St. Ana dos alegres, og Floden St. Francesco traf Forfatteren

den som et rankt Træe af 30 Fods Hoide og 1^ Fod i Gjennemsnit. For-

uden disse regelmæssige Buske hvortil Catanduvas's Træesorter ofte udarte,

forekomme endnu 2de andre Buskeforme, nnder hvilke mange andre Træ-

arter vise sig , baade i den aabne Campo serrado og i Cauipo limpo, idet

enten fra meget korte, af store tilintetgjorte Stammer tilbageblevne Stubber,

udskyde en Mængde korte Grene, som bære Blomster og Frugt, eller fra

meget stærke og lange R odder, som ere blevne tilhage i Jorden, udvoxe

fra enkelte Stede flere samlede Rodvaand , som tilsammen have Formen af

en kostcformig Busk. En Mængde perennerende virkelige Buske, Halvbu-

ske og Vextcr ere ejendommelige for de to sidste Campoformer, men mangle

i Catanduva. De have alle en tyk knudret Rod.

De faa Græsarter, som i utallige Individuer danne det blaalig-

grifnne matte Teppe, som udbreder sig over den uoverseelige Campo , især

over limpo, have store tykke Knollerodder , fra hvis overste Punkt Græs-

halmene udvoxe} da disse Rodknoller staae paa nogen Afstand fra hinanden

udgjSr hvert Tndividuum en lille Busk for sig, afsondret fråde nærmeste.

Endelig slutter han Erfaringerne over Campos Planteindhold og Udseende

med den Bemærkning, at der slet ingen eenaarige Planter træffes i den. For-

delingen af begge Hovedformer, saaledes som den lange og i mange Side-

retninger gaaende Reise fra.. Kystlandet af Provindsen St. Paul til Provind-

berne Goj^as og Minas Geraes fremstillede den for Forfatteren, leder til det

Overblik, at det sydlige, ujævne, fugtige Terrain, Bjergsiderne og Flodda-

Jene tilhorer Urskoven, og strækker sig som et langt, fra Syd til Nord gaa-

ende bredt Belte dybt ind i det nordlige uoverseelige fladtbdlgeformige

torre Terrain, som optages af de forskjellige Campoformer ^ i h'viiket Ter-

rain, der udbreder sig igjennem den nordlige Deel af Provindsen St. Paul,

den sydlige af Goyas og den vestlige af Minas Geraes, Forfatteren tilbage-

lagde 200 geographiske Mile i de mangfoldigste Retninger. Forfolgelsen

af begge Hovedformers Stedforholde har viist ham den interessante Kjends-

gjerning, at hvor Terrainet paa Grændsen af Urskov og Campo indeholder

Betingelser, der ere omtrent ligegunstige for begge Formers Udvikling, der

gaaer Campo-Skovegnene eller den sjeldne Catanduua umærkelig over i

Urskoven eller denne i hiin. Et andet Factum, der ligeledes frembyder
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sig af begge Hovedlormcrs Stedforholde er endnu mærkværdigere: midt inde

i Urskovterrainet forekomme ofte enkelte storre eller mindre oaseformige

Campo , lignende i deres Udseende og Indhold aldeles de egentlige Campo.

Det er især paa Grændseine af Culturland og Urskov og ikke langt fra de

egentlige Campo i Nærheden af Byer og ældre Colonier, at dette finder

Sted. Dette er fornemmelig Tilfældet i den store, af hdie Bjerge til alle

Sider, som et Bas«in indesluttede, med frodige Urskove bevoxne Ho'islette,

Som hæver sig 2300 Fod over Havet, i hvilken Byen St. Paul ligger, den

ældste og af de forste portugisiske Forviste anlagte Byc i Brasilien. Dette

Factuni benytter Forfatteren til at adskille i sine videre Undersøgelser disse

sporadiske Campo-Oaser fra de sammenhængende Campostrækninger. Hine

efter deres hele Natur lettere at erkjende som en senere Vegetationsform,

afledet fra en tidligtre Skov, og foranlediget ved Brasilianernes almindelige

Agerdyrkningsmaade, som bestaatr i Nedhuggen af den gamle Skov, Area-

lets Benyttelse i nogle Aar til Culturland, hvorpaa det igjen forlades, for

at blive aflost af nyt. Forfatteren anforer Exempler herpaa fra den nyere

Tid; saaledes er ved Byen St. José i den sydlige Deel af Provindsen St.

Paulo en ægte Campo i Færd med at danne sig, og Han traf her en gammel

Mand, som erindrede sig, at i hans Ungdom stode, hvor Byen nu er byg-

get, kun et Par Hytter, hvorimod den hele Egn var bedækket med tyk

Skov. At denne Skov ikke henhorte til Hoislettens tætte Skov eller Ca-

tanduva, viser den store Yppighed og Fylde af Urskoven, der nu omgiver

disse Oaser. Den Aarsag , som her har midt i Urskoven fremkaldlen

Campo i Stedet for en Capueira , eller Sida og Pteris-Hede, eftersporer

Forfatteren i en Undersogelse over de physiske Momenter, der synes at have

en væsentlig Indflydelse paa Dannelsen af Campo og Urskov. Som Resultat

fremgaaer af denne Undersogelse, at Jordbundens usædvanlige Torhed altid

træffes forenet med Campoformen, hvad enten denne Torhed hidrorer der-

fra, at den tropiske Regn, alt for hurtigt og uden at frembyde Roddcrne

den tilstrækkelige Fugtighed lober igjennem Jordbunden, som i Sandbund,

eller ogsaa derfra at Jordbundens Fasthed lader den sto'rste Deel af Regn-

vandet strax aflobe paa Overfladen, saa at det ikke trænger ned til Red-

derne, som dtt skeer i det næsten stcenhaarde Leerterrain. Denne Torhed

foroges deels ved Overfladens Jævnhed, som efter Forfatterens Iagttagelser

formindsker Regnmængden i dtt af ham bereiste Tropeland, og deels ved

den varigere og mere intensive Virkning af Solstraalerne og ved det friero

ril*)
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Lob for Luftslromningerne, som befordre Uddunstningen af Jordbunden.

Naar nu paa et Urskovterrain, der allerede lildeels har i sine physiske

Forhold Disposition til Tdrhed, Regnmængden ved den tætte Skovs gjen-

tagne Fælding, efter Forfatteren, formindskes, vil Campos forekomme selv i

Urskoven, hvor ellers under gunstigere Omstændigheder skulde have dannet

sig en Capueira. Paa denne Maade forklarer han Oprindelsen af Campo-

oaserne midt i Urskovens Omraade. Han gaacr derpaa over ti at under-

søge, i hvilket Forhold den sjeldne Catanduva eller IJoilandets tætte Skove,

som han antager at være oprindelig, staaer til de ovrige Campoformer; han

viser, hvorledes ved forsætlige, deels paa de europæiske Indbj'ggeres Cul-

turmethode, deels paa de nomadiserende Vildes Jagtmaade sig grundende

Antændelser har, ved ideligt at gjentages, forvandlet Catanduva til Campo

serrado, og disse igjen til Canipo limpo. De forkullede Træstammer, de

tilbageblevne i korte, men blomstrende Grene udskydende Stubbe, de lange

mægtige skuddrivende Rodder, og Græsarternes ejendommelige Voxemaade

fremhæver Forfatteren til Understøttelse for sin Mening, hvilken han soger

at befæste end ydermere ved de Erfaringer han selv har havt Lcilighed til

at gjore om disse vidtloftige og hyppige Antændelsers Virkninger. Endelig

leverer Forfatteren ogsaa nogle faa Oplysninger til det forviklede Sporgs-

maal, hvorfra de talrige Plantearter, som nu hverken findes i Urskoven eller

i den tætte Catandiiva, ere komne ind i det nuværende Planteindhold af de

sporadiske fra Urskoven nedstammende Campo, cg af de sammenhængende

Serrado og Limpo, som ere afledede af Catanduva.

Etatsraad H. C. Orsted, R. af D. og D. M., har meddeelt Selskabet

Udfaldet af de magnetiske Iagttagelser, som ere foretagne her i KJobenhavn,

efter den af Gauss opfundne lagttagelsesmaade. Som bekjendt afviger

denne ganske fra de ældre Fremgangsmaader. Istedctfor al man ellers be-

nyttede en let Naal, anvender han en stor Magnetstang 2 Fod lang, 2 Tom-

mer bred og næsten ^ Tomme tyk saa at Vægten bliver 4 Pund. Ja

Gauss liar endog med Held benyttet en Magnetstang paa 25 Pund. Mag-

netstangen ophænges i sammenlagte Silkeormespind, eller endog i en Metaltraad,

Disse Magnetstængers store Vægt sætter dem istand til at modstaae temme-

lig vel Lufttræk, livorfra de dog videre beskyttes ved at hænge i en Kasse,

hvis Laag oven har et lidet rundt Hul, for den bærende Traad, og foran

et storre firkantet for Iagttagelserne. Paa den ene Ende bærer Magnetstan-

gen et Speil, som staaer lodret paa dets Axe. I dette speiler sig en hori-
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zontal Maalestot, som er opstillet Lenimod 20 Fod derfra, og Billedet be-

tragtes igjeunem en Kikkert, som er opstillet over Maalestokken. For Lver

Vinkelforandriiig Magnetstangen lider, fremstiller sig en dobbelt Vinkelfor-

andring i Speilet, hvilken bedommes af det paa Maalestokken anbragte Tal

der giver Tangenten til Magnetaxens dobbelte Afvigningsvinkel fra den op-

rindelige Stilling. Da Radius i den Cirkelbue, hvortil Tangenten horer, er

henved 20 Fod , er man saaledes istand til at niaale meget fine Forskjellig-

Leder i Afvigningen} man naaer endog til enkelte Secundcr medens dtt

beromte Gambayske Declinatorium ikkun giver en Noiagtigbed af 8 Se-

cunder.

Ved Kongelig Gavmildhed sattes Onted istand til i Sommerferien

1834 at besoge Gottingcn, og der ikke allene at sec Gaust,'s Apparater og

lagttagelsesmaade, men ogsaa at gjore de nodvendige A nskaCfelser. Derpaa

blev i den polytechniske Læreanstalts Locale optomret et magnetisk Obser-

vatorium, hvori der daglig iagttages 3 Gange, ior det meste af Læreanstal-

tens forhenværende eller nuværende Elever.

Den vigtige Forbedring, Gauss saaledes har indfort i de magnetiske

Iagttagelser, har givet Anledning til at en af Humholdt forst begyndt For-

ening, om at gjore magnetiske Iagttagelser paa mangfoldige Steder paa sam-

me Tid , har faaet en stor Udvidelse, Det forstaaer sig at det Kjoben-

liavnske magnetiske Observatorium ikke forsomte at deeltage i denne Fore-

ning : Herved erholdtes strax ved de foiste Iagttagelser et udmærket Resul-

tat, Der var aftalt, at man skulde gjore Iagttagelser paa mangfoldige Ste-

der den 5te og 6te November f, A., men ved en Forandring i Altalerne

skeete kun Iagttagelser i Kjdbenhavn og i Mailand, hvor man forsilde blev

underrettet om Forandringen. Men denne tilsyneladende Tidsspilde var

et Held. Magnetnaalen viste sig paa begge Steder ganske urolig; og For-

andringerne havde en saa stor Lighed, at de graphiske Fremstillinger deraf

lignede hinanden, som to Tegninger af samme Kyst.

O. kan ikke noksom rose den Iver, hvormed han i hine aftalte

Iagttagelser, som udfordre vedholdende Nærværelse af Iagttagere Dag og

Nat, er bleven understottct , ei blot af Polytechnikerne, men ogsaa af

Videnskabsmænd ved Universitetet og af videnskabelige Officierer af begge

Etaterne.

Geheimelegationsraad, Prof. Brandsted, R, af D. har forelæst en

Afhandling under Titel ^''iorsog til en populær Fremstilling af Græhen~
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lands Ejendommeligheder ogsaa med Hensyn paa dette mcerhpærdige Lands
physiske og geographiske Forhold,''* Endskjondt det er vanskeligt at gjore

noget Udtog af denne Afhandling, efterdi Beviserne for de Meninger og

Paastande, Forfatteren deri opstiller, for det Meste ligge i Detaillen, vil

Qian dog her forsdge at udhæve dens fornemste Punkter,

(Grækenlands vigtigste Provindser, baade de europæiske og asiatiske,

falde i de fire Bredegrader 37, 38, 39 og 40. De hellenske Stammers

Moderlande ere saaledes at ansee for de sj'-dligste Provindser af Europa; thi

Forbjerget Tænaron eller, som Ptolemæus skriver : Tænarion, den sydligste

Punkt af Giækenlands europæiske Fastland^ og den, lidt sydligere, reen

hellenske O Kythera CCerigo) , som falder omtrent i Midten af den 37te

Bredegrad, have næsten noiagtigen samme Brede som det bekjendte Calps

(ved Gibraltar) i Spanien og Siciliens sydligste Spids Forbjerget Pachynon

;

og de hellenske Moderlandes nordligste. Grændse den Camhunishe Bjergrad,

som adskiller dem fra Macedonien , udstiækker sine brede Arme vidt ostlig

og vestlig over hele den hellenske Halvoe just hvor den 40de Bredegrad op-

horer og den 41de begynder. Denne Grækenlands nordligste Grændse er

altsaa lidet sydligere end Madrid ; o^saa falde de nordligste Provindser af

det europæiske Grækenland: Thessalien , Epirus og Oen Corcyra under

samme Brede som Calabrien i Italien (del Land som Bruttierne fordum be-

boedej nemlig i den 40de Bredegrads Udstrækning; ingen betydelig antik

By i de vigtigste Hellenske Lande, hverken i Europa eller Asien Cthi om
Colonierne kan Sporgsmaalet ikke her være) har saa nordlig Beliggenhed

som det italiænske Neapolis. Selv Ilium, Tenedos og Alexandria-Troas ere

en god halv Grad sydHgere end Pæstum; blot det traciske Byzantion fCon-

stantinopelj er maaske ubetydeligt nordligere end Neapolis i Campanien.

De egentlig antik-hellenske Lande i Europa udbrede sig altsaa, i de nævnte

4 Grader, i en Udstrækning fra Norden til Syden af 50 til 60 geographi-

ske Miil. Karystos paa Euboea og Korcyras vestlige Bjerge ere at ansee

for de hellenske Moderlandes storste Udstrækning fra Osten til Vesten, vel

heuved 40 geographiske Miil.

Allerede denne de anlik-hellenske Landes sydligere Beliggenhed la-

d^r formode nogen Forskjel lighed i Natur og Producter fra det Land, med
hvilket Grækenland baade i den ældre og nyere Tid hyppigst har været

sammenlignet, nemlig den deilige hesperiske Halvd Jtalia, hvis skjduneste og

baade i Oldtiden og i vor Tid vigtigste Provindser: Lucanien, Apulien,
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Campanien, Samnium, Latium , Picenuni, Umbrien, Etrurien o, s, v. falde

under de 4 nordligere Bredegrader 41, 42, 43 og 44.

Dog langt mærkeligere Forskjelliglied, end den, som nogle Graders

Forskjel i Sydliglied kunne aarsage, imellem Italien og Grækenland, bevir-

kes ved andre Beskaffenheder hos begge Landene; af disse anførte Forf»-

Adskillige: Grækenland f. Ex., især det europæiske Grælieuland er et Bjerg-

land i en ganske anden Betydning end det smilende Italia. Apenninerne

ere ikkun at ansee for en Arm af de mægtige Alper, hvilken afgiver lige-

som Italiens Rygrad, der bærer og befæster det skjonne Land, som fra denne

dets hojere Diametralbefæstning (om man saaledes kunde kalde den) nedsti-

ger paa begge Sider, nordlig og sydlig til det moderlige Hav, deels pa*

vide og frugtbare Sletter, deels i milde, raaleriske, næsten altid vegetatiou-

og vandrige Bjergbolgninger, som ikkun paa enkelte Strog, og som helst i

de calabresiskc Bjerge, antager de egentlige Bjerglandes groteske og impo-

nerende Charakter, Meget forskjellig herfra er de europæisk hellenske Lan-

des Natur med deres mægtige Bjerge og hoje, nogne, ofte til langt ud paa

Foraaret snedækte Fjelde, som, paa en ganske anden Maade end Appenni-

nerne i Italien , spille en Hovedrolle i hele Landets Physiognomi. Intet

Land i Europa, Alpelandene (især det tyske Schweitz) undtagne, er gjen-

nemslynget af saa mange og saa hoje Bjerge som det europæiske Grsékenland.

Desuagtet kan man beller ikke sige at dette Land i det Hele ligner Schweifz

i Form og Pbysiognomie, tvertimod, de græske Bjerge træde i et ganske

andet Forhold til hverandre indbyrdes, til Sletterne og Naturen i det Hele,

end det, som Phænomenerne i Schweitz aarsage. Helvetien er et, over Vand-

fladen meget hojt oploftet Land, hvis Overflade, (saa dybe end Dalene stun-

dom synes; udgjor ikkun fortsatte Bjergbolgninger, der opsætte, saa at sige,

deres egen Udladning indtil dette Hdilands, ligesom i een Klump forenede

Bjergmasse taber sig uden for Landets egne Grændser, paa franske, tydske

og italiænske Sletter, som ligge udstrakte trindt omkring dets Fod, og hvor-

hen det ogsaa sender sine mangfoldige Kilders og Strdnimes overflddige og

frugtbargjorende Vande. Grækenlands hoie Bierge deriniod , endskiondt

indbyrdes forbundne ved enkelte lavere Biergarme, udlade sig stedse^ paa
det Bestemteste^ paa vide Sletter^ som ofte ikke ere meget oploftede over Wan~
dets Overflade og udmærke sig ved en overordentlig Jævnhed, Egenskaber

der give Lavlandet i Almindelighed en desto frappantere Modsætning imod

Biergene, og som give i Særdeleshed de mindre udstrakte Dale f. Ex. Phe-
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iieos- og Stymphalos-SIetterne i Peloponnes, Udseende af dybe Bassins, der

synes ligesom nedtrykte imellem de omgivende, ofte meget brat nedskydende

Bierge. Denne isolerede Tilstand af de hoje Bierge og disses bestemte

Udladning paa jævne Sletter er en aj de hellenske Landes JFiovedforskJel-

ligheder baade fra Schweitz og fra Italien* (Forfatteren oplyste denne Sag

ved flere locale Forhold i græske Provindser, især i Thessalien, Phocis, Boe-

otien og Attika),

Ligesom nordligere , uden for Isthmen beliggende Propindsers be-

stemte u4Jsondring Jra hinanden ved Bjerqbojningerne noksom udviser, at

det gamle Grækenlands Adskillelse i mange isolerede Provindser, bar en

langt dybere og permanentere Grund end den man har villet »oge i politi-

ske Forhold og i Stammernes Adskillelse ved Mundart, Hovdingsfærd o. s,

V., saaledes forfalder ogsaa Peloponnesen, ved de Arme som de hoje Arka-

diske Bjergmasser udsende , naturligen i de 6 store Provindser {eicct^xiat) :

Kystlandet mod den korinthiske Bugt (Ægialea, siden Acliæa), Argolis, La-
conien, Messenien, Elis, og det hoje Bjergland selv (Arcadien), den eneste

hellenske Provinds, som med Rette kan sammenlignes med Schweitz, ved

dens immer afvexlende Biergundulationer , dens, ved en boj Beliggenhed,

tempererede Clima, dens herlige Skoves og Græsganges vederqvægende Skygge

og Gronhed, dens mangfoldige Kilder og Stromme, kort alt, hvad som ud-

mærker et lykkeligt beliggende Hyrdeland, af Naturen bestemt til at frem-

elske de stillere Glæder og mangehaande elskelige Forhold, som hellenske

Digtere ofte besang, som Sagnet om Pans Forkjærlighed for Arkadien,

Hyrdeflditens Opfindelse paa Bierget Lykæon og mangfoldige andre Myther
antyde.

Men det ovrige Grækenland ligner ingenlunde Arkadien, og denne

Provindses Natur kan ikke afgive de Farver, med hvilke de hellenske Lan-
des Physiognomie i Almindelighed bor fremstilles: Grækenland er i det

Hele et tort Land; det har kun faa permanente Floder, i de europæiske

Provindser ikkun tre, af hvilke de tvende udsendes fra Pindos's Biergrad

(^Acheloos mod Syden og Peneus mod Osten) ; den tredie, Alpheos, har

sine Kilder paa et af Arkadiens sydostlige Bierge paa Grændsen af Tegeas

og Lafconiens Gebet. Med disse kan Ætoliens Evenos eller Lycormos ikke

sammenlignes, heller ikke den phociske og boeotiske Kefissos som udsprin-

ger paa et phocisk Bierg som horer til Oetaraden, i Nærheden af Lilæa, og

udlader sig i Soen Kopai's paa Boeotiens Lavlaud. De fleste Floder i Græ-
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kenland, ogsaa de permanente, antage Cliarakter af temporære Biergstromme

(des torrents), idet de sædvanligen, om Foraaret, naar de boje Bierge nedscnde

de smeltede Sneemasser, pludselig opsvulme til en frygtelig Brede og Styrke,

fremvælte_mcd Bulder losrevne Klippesfumper, bortskylle Broerne og anrette

ofte store Odelæggelser, men derimod om Sommeren, ved Kildernes Vand-

mangel og den sydlige Sols Indflydelse indknibes til smaa Stromme, blive

uskionne, ubetydelige , ja tabe sig endog ofte ganske i Sandet længe forend

de naae Havet. Denne Flodernes BeskafFenbed er aldeles en Virkning af

den ovenfor bemærkede BeskafFenbed af liandets Overflade ; berfra ogsaa de

byppige Oversvommelser som Grækenland, baade i ældre og nyere Tider, bar

været bjemsogt af. Bjergenes Hoihed og Bratbed Som nedsende Strommene

med lil og Dalenes overordentlig Jævnbed, som uden kunstig Hiælp ikke bur-

tig nok Jade aflobe de i Regntid eller Sneesmeltning brat nedskyllende

Vande, udsætte Grækenland, især Peloponnesen og Tbessalien, meer end

noget andet europæisk Land for d^^tte Onde. Derfra de byppige Taler bos

bellenske Forfattere om Oversvommelser og om beroiske Arbeider foretagne

af velgjorende Delte og flovdinger, f. Ex. Herakles, til Vandenes Afleding

og de betrængte Indvaaneres Tarv. Hvo kiender ikke Sagnene om den

deucalionske Vandflod, som i den fjerneste Oldtid overskyllede Tbessaliens

vide Sletter? Ældgamle Sagn, dybt rodfæstede i den bellenske Folketro, an-

give et lykkeligt Jordskiælv, bvorved Olympens Biergmasser adskiltes fra

Ossa , og aabnede l'eneus's og Tbessaliens stagnerende Vande et Aflob til

Havet igiennem den snevre Tenipedal , som Aarsag i Tbessaliens Beboelse.

(Denne Afbandling, om de græske Landes Ejendommeligbeder, bvoraf dette

er et Ledtog, agter Forfatteren ved et senere Arbejde at fortsætte).

Samme bar ligeledes forelæst en Afbandling "am den Koryeiake Groiie

paa Parnasset"^ bvoraf Folgende er et Udtog:

Den Koryciske Grotte ("to avc^ov ro Ku^u^tiop" , ogsaa sletben "to^ K«po-

Htov") under en af Parnassets overste Biergboider er det skionneste Nym-

phæon. Forfatteren bar seet i Grækenland, og da de Gamle, især græske

Skribenter, saa ofte bave omtalt denne mærkelige Localitet, da dens Na-

turbekafTenbed er særegen og besynderlig, og da meget faa Reisende i ny-

ere Tider bave besogt den, ikkun fem eller sex, saa bar ban troet, at en

noiagtig Beskrivelse af etOienvidne om denne underlige Grotte vilde kunne

interessere. Forfatteren bar' derfor uddraget det Vigtigste af bvad ban i

sin Dagbog og andre Papirer bar bemærket og samlet angaaende denne Gieq-

(12)
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stand, saaledes, at hhn forst har anfort, hvad han anseer for det Bedste og

Tilforladeligste herom hos de gamle Forfattere, derpaa Lerort hvad han

veed om adskillige Forsog i den nyere Tid paa at stige op til den Kory-
ciske Grotte, og endelig beskrevet denne saaledes, som han saae den ved

hans forste Ophold i Grækenland (det var den 13 Januar 1811) efter en

temmelig vanskelig Bjergvandring, fra Delphi (Kastri) af, derop,

I. Hvad selve Grækernes Forestillinger om denne Grotte og deres

Yttringer om dens Benævnelse og BeskafiTenhcd angaaer, da slutte de sig, som

sædvanligt, til Mythen og ældgamle Localsagn. Mythen siger: at Nymphen
Korycia (K«ou«/«), Datter af Flodguden Plistos, [li'Ktiarog) o, Personificatio-

nen af den muntre lille Flod, som udspringer paa selve Parnasset, slynger

sig nordlig og ostlig om Delphiterrassens Fod, fortsætter sit Lob sydlig, over

den crissæiske Slette, og udgyder sig i den crissæiske Havbugt — blev ved

Apollon Moder til L,ykoros , en Heros, som anlagte, paa en af Parnassets

hoieste Terrasser, en ældgammel Stad Lykoria {Avnaaeia,) som siden forlo-

des af en af hans Descendenter, Delphos, efter hvem det, siden saa beronite

Delphi, anlagt paa en lavere og beqvemmere Terrasse af Bjerget, benævne-

des. Efter Ly koros' Moder altsaa. Flodguden Plistos' Datter, Nymphen Cory-

cia, fik den mærkelige Fieldgrotte sit Navn,

Da denne tidlig var indviet til Corycia og hendes Folge, som slet-

hen kaldtes "Koryciske ISympher^'' thi alle store Nympher have andre af

samme Art i deres Folge, efter Grækernes religiose Forestillinger, og da

Folketroen antog disse at hore, stundom til ^pollons, sæcjvanligst til Bac-

chus's og Pans Ledsagerinder, saa forstaaer det sig af sig selv, at baade disse

mythiske Personer og den mærkelige Localitet, de tyde hen paa , ofte om-

tales hos Digterne, Men da deslige Steder , saa skjonne de end i mythisk

og poetisk Henseende kunne være, ikke lede til nogen klarere Indsigt i Sa-

gens reelle Beskaffenhed, hvorom det her er at gjore, saa har Forfatteren

ikkun anfort et Pai- af Digternes Yttringer om denne Sag {Æschylos Eu-

meniderne V. 22.5 Euripidcs Bacchæ v. 556 fgg ; Jon. v. 492 o. s, v.)

Vigtigere ere de Oplysninger, der findes hos de geographiske Forfat-

tere, især hos Strabo og Pausanias.

Straho siger om den koryciske Grotte folgende (i deu 9de Bog af

hans geographiske Værk, pag. 417 af Casaubonus' Udgave.)

"Hele Parnasset er et helligt Bjerg , som indbefatter mange Grotter

og andre Steder, som ere indviede til Dyrkelse og holdes i Ære. Den navn-
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kundigste og skiorineslé af dem alle er den. Nynapbegrotte, som kaldes Ko-

rjcion, ligesom Iiiiii i Cilicien."

Dette Sted beliover ingen videre Forklaring, men inden Forfatteren

forlader det, har han blot bemærket, at Strabo selv bar beskevet den anden^

de Coryciske Nympher indviede. Grotte i Cilicien (hvilken han her blot

nævner) i den XlVde Bog af hans Geographi pag. 670-671 (ed. Casaub.),

hvor han, iblandt mange andre mærkelige Yttringer om det Ciliciske Cory-

cion, ogsaa har den, at den bedste Saffran (K^éHog) voxte i denne Grotte. Stra-

bos Ord om det Ciliciske Corycion ere smukke og maleriske, men en langt

pomposere Beskrivelse af dette Nymphæon haves af Pomponius Mela, (De

situ orbis 1. cap. 13 ^. 3) som forer til den Formodning, at den store Ci-

liciske Grotte er en i den fjernere Oldtid udbrændt Vulkan , som f. Ex.

Æbano-soen, ]Semi-s6en og p^allericcia paa Albanerbjergene ved Rom, hvilke

alle i Fortiden vare Vulkaner, men udbrændte længe forend Roms Anlæg-

gelse, Det er ikke Forfatteren bekjendt, at nogen nyere Reisende har be-

sogt det mærkværdige Sted i Cilicien, men alle vedkommende Yttringer af

antike Forfattere har C. H. Tzchucke samlet med stor Belæsthed og Flid i

sine Notin exegeticis ad Melam. Saa meget i Forbigaaeude om det Cili-

ciske Corycion.

Hvad nu fremdeles de antike Beskrivelser af den store Grotte paa

Parnasset angaaer, da ex Paiisanias^s den mærkeligste af dem, vi endnu have

tilbagej og Forfatteren anseer det for hensigtsmæssigst, at meddele det Sted

af denne Forfatter, nemlig i Xde Bogs 32 Capitel in extenso (men som i

nærværende Udtog blot kan citeres) hvor han udforlig omtaler denne

Gjenstand.

Perpaa gaaer Forfatteren over til det andet Formaal for denne Med-

delelse , nemlig at angive de Forsog i den moderne Tid, som ere blevne

ham bekjendte, paa at stige op til det Parnassiske Koryoion, og endelig at

beskrive det saaledes, som Baron Stackelberg og han have fundet samme,

II. Opmuntrede ved Gjenstandens Mærkværdigheder og de gamle

Forfatteres Angivelser om denne Grottes Beskaflenhed, især om dena under-

lige Stalaktit-Crystallisationer, forsdgte moderne Reisende allerede i det 17de

Aarhundrede, at bestige Parnasset, og at finde den navnkundige Hule, men

næsten bestandigen forgjæves. tVheler og Spon (som reiste sammen i Aarene

1673-1677, cg hvis Boger, endskjondt iped alle de Mangler, som deres Tid

forte med s«g, ere af stor Vigtighed for alle senere Undersogelser i Græken-
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land) toge leil af Veien i de Loiere Bjergegne, og slap endelig ned paa den

modsatte Side af Bjerget, ved Aracov'a, en anseelig Landsby, som uden Tvivl

indtager det gamle Amhrysd's Beliggenhed. Chandler (som reiste i Aarene

1776-1779) havde besluttet at udfore denne Bjegiart, men, inden han var

færdig med sine Undersøgelser i Delphi, blev han afskrækket derfra ved et

Tilfælde. Fremdeles: Faiael og Foucherot, som reiste sammen (omtrent

1790 og fdlgeude Aar?) og af hvilke den fortjente og alderstegne Faupel end-

nu lever som fransk Consul i Smyrna, forvildede sig ogsaa i Bjergene (som

det synes af Mangel paa gode Forere) og forfeilede aldeles den Koryciske

Grotte. Hohhouse o^ Holland V^unåe heWer ikke finde den. Dodwell, som

fra Kastri af vilde be«oge den Koryciske Grotte, den 4de Marts 1802, blev

forhindret deri ved et stærkt og pludseligt Sneefald paa Parnasset (hvilket

Digterne , f. Ex. Homer og Euripides ikke uden Grund kalde vKpoeig og

vt(p6^o\o?). Engelænderen Raikes er den forste, som i vor Tid har fundet

den Koryciske Grotte, han besteeg Bjerget fra Arracova af, og har leveret

en Efterretning om denne sin Vandring til Korycéet i Robert Walpole's

"Memoirs relating to European and Asiatic Turkey" pag. 311 fgg., hvoraf

Siebelis har givet et kort Udtog i Noterne til den Xde Bog af Pausanias

(i 4de Tome af hans Pausanias, Leipzig 1827 in 8vo, adnotationes pag. 285
og 286). Raikes's Notits er ret god, men hans Maal af Grottens Størrelse

synes Forfatter^^n ikke noiagtig, og Indskrivten har han læst galt. Sir

William Gell besteeg ogsaa fra Arracova af Parnassets hoiere Egne. lians

Beretning om den Korysiske Grotte staaer i hans nyttige lille Bog: The Iti-

nerary of Greece, London 1819.

IIL Forfatterens Biergvandring i Forening med Baron Stackelberg

op til Korycéet og den gamle Stad Lykorias Beliggenhed foretoges fra

Kastri af, og udfdrtes saaledes : Med fire Karle som vare, ligesom de

tvende Reisende, vel bevæbnede med Flinter og Pistoler, og med to store

HvLuåe, som fulgte den ene af Karlene, begave de dem aarle, for Daggry,

paa Veien. De fulgte forst den gamle Bjergstie, som opstiger strax syd-

vestlig for Ruinerne af Staden, og kom paa Siden af det Fjeld, som omgi-

ver hele Delphiterrassens Vestside, og som danner den kastalske Kildes

Grotte. Lidt hoiere begyndte en skjon antik Trappe i Ziczac udhuggen i

Fieldet. De Reisende brugte lidt over en Time til at naae det Overstå

af denne Fieldtrappe, og der kan neppe være nogen Tvivl om, at den Sta-

tae af Ertz, som Pausanias (der, ligesom Forfatteren, begyndte sia Udflugt
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til Koryceet fra Delphi af) saae lienved 60 Stadier hoiere end Delphiter-

rassen, var opstilt paa det overste Trin af denne antike Fieldtrappe, om
hvilken Forfatteren og hans Medreisende ikke havde hort eller læst det

mindste. De havde slet ikke, forend de selv befandt dem paa den, vidst

af, at en saadau antik udliuggen Fieldvei var forhaanden i Nærheden af

Delphi. Strax fra det overste Trin af Trappen kom de ind i en temme-
lig stor Granskov, hvis ostlige Udkant de gjennemvandrede i 24 til 25
Minuter, hvorpaa en stor og dyrket Biergslette udbredte sig for dem.

Det er mærkeligt, at denne Slette, som upaatvivleligen fordum var den

ældgamle Stad Ljkoria's Beliggenhed , var dyrket i det 12te Aarhundrede

af nogle hundrede Joder, som tilforn boede i Crisso, men forfulgtes af

Grækerne, og udvandrede til denne hoit liggende SUtte, hvor de byggede

en Landsby, som de kaldte Jerusalem, (Dette fortæller den gamle Benja-

min af Tudela i hans Reise). Nu lode de Reisende ligge tilhoire, idet de

gik over en Deel af Sletten, en smuk lille Landsby eller Coloni, en Ud-
flytning fra Kastri (og som derfor kaldes Kalyvia Castri) bestemt til Bolig

og Ophold for Kastriotiske Hyrder. Herfra var Udsigten, ved Tilbageblik

mod Syden, over hele Delphiegnen, Crissa's Slette og Golf, den corinthiske

Havbugt, Corinth og Sicyon , uforlignelig skjdn. Henved en Times Vei
hoiere, i nordvestlig Retning, hævede sig det femhoiede Xarantduli , thi

saaledes udtalte Foreren det som egentlig bor skrives ^aoocvTct abXai (de 40
Kamre): en egen Bierggruppe af dorisk Form, som isolerer sig ganske fra

Parnassets ovrige Hoider, Omtrent i Time forend de naaede dette Bierg

kom de til en So af betydelig Omfang (uden Tvivl den, som igiennem

naturlige Kanaler eller Rævner i Fieldet, forsyner den kastalske Grotte

ved Delphi med sin krystalklare og altid iiskolde Strom) ; i Nærheden af

denne So laae, smukt og malerisk, en anden Colonie (af samme Slags som
Kalyvia-Kastri) en Udflytning fra Arracova, og derfor benævnt Kalypia-

Arracopa, De Reisende forlode denne Landsbye og Soen, og en stærk

Fjerdingvei videre henne, og nærmere Bierget Xarantavli, kom de til en

Sump, hvis Vand var fast blodrodt, formodentlig af en jernholdig Klippe-

grund paa dette Sted i Fieldet. De naaede omsider til Foden af det fem>

hoiede Xarantavli, og begyndte at bestige den steile Bierggrund, som til-

deels var bedækket med Buske eller Kratskov af Eeg. Denne sidste Deel

af Vandringen var den besværligste. Omtrent paa Midten af Bjergets syd-

ostlige Side kom de til en temmelig stor Aabning , omtrent 9 Alen i Om«
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treds, og malerisk omvoxet af Krat. De gik uden Vanskelighed ind, og

den forunderlige Grotte, belyst i Halvdunkel fra Aabningen, udbredte

sig nu for dem i al sin Herligbed*

Denne Drypsteensgrotte har, i Henseende til dens Formation det

besynderlige fremfor andre Grotter af samme Art, at dens forskjellige Kamre
eller Afdelinger ere i opstigende Folge (gaae opad): det forste Kammer er

paa en lavere Plan end det andet, dette end det tredie o, s. v. Det forste Kammer
hvor den mærkelige Indskrift befinder sig*) paa en Iremstaaende Blok til

Ilojre for Indgangen, er det stdrste i Omfang, en herlig Hvælving som en

gothisk Kirke, i aflang Form; det har i Længde 110 Skridt, i Omkreds

290 Skridt; Hoiden, efter Oiemaal at slutte, er vel henved 80 Fod I

denne Forhule ere 5 store Stalaktitblokke dannede af det fra Hvælvingen

neddryppende Vand. Flere af disse Blokke ere heel besynderlige, og give

Phantasien, som Grottens Halvdunkle end mere vækker, Leilighed til at

forestille sig de underligste Gestalter. De Reisende bestege med Moie det

2det og 3die Kammer, som, hvert især, var af en egen Form. I det 3die

Kammer var, paa venstre Side af Indgangen, qii meget stor Drypsteens for-

mation, som fuldkommen lignede en colossal /'a/zafigur ; de græske Forere

korsede sig, og mumlede noget om "de 40 Præster (Papades) som vare om-
komne i denne Hule", (en Fabel, som man allerede i Kastri havde fortalt

de Reisende) j med Nod og neppe fik man dem til endnu at folge med
Faklerne ind i det 4de Kammer, som var storre end det 2det og 3die, men

mindre end det forste. Fra det 4-de Kammer af tog Hulen en saa steil

Retning opad, at det, uden 6xe og Instrumenter til at hugge sig Fodfæste

i Klippen, var aldeles umueligt, at stige hoiere. Prof. Brandsted foreviste

en Pro ve af den Coryciske Grottes Drypsteen, som han afhug i Grottens

Sdie Kammer.

*) Den er fdigende, blot med Tilfoielse af et udslettet Bogstav i fjerde Linie 5

ETKPATI2
AAKIJAMOT
AMBPT2I02
2TMnEPinOAOI{2)
HANI NTM<PAI2

det er

:

"Eukratis, Alkidamos Son, {rj. Ambrysos (har indviet denne Grotte, eller

J

dette Altar, eller : denne Trefod) til de med Pan omyankende Nympher."
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Etatsraad TVerlauff" , Ridder og Dannebrogsmand, forelagde Selska-

bet nogle Bidrag til den nordiske Ravliandels Historie.

Det har været næsten almindelig antaget, at det var d«n preussiske

Kyst, hvorfra de Gamle, alt i den fjerneste Oldtid , hentede deres Rav.

Men, da mange Vanskeligheder paa hiin Tid maae have været forbundne

med en Fart fra Middelhavet, gjennem det atlantiske Hav og Nordsoen til

Ostcrsoen, og da intet Sted hos Oldtidens Forfattere afgiver sikkert Vid-

nesbyrd om en saadan Fart, har Forf. troet det værd en nærmere Under-

sdgelse, om ikke Vestkysten af Jylland, Hertugdommene og Tydskland lige

til Schelde, med tilhorende Oer, snarere kunde have været det Land, hvor-

fra phoniciske og massiliske Handlende forskaifede sig hint, i den gamle

Verden saa meget brugte og skattede Naturprodukt, Flere Grunde synes

at tale derfor. Saa langt man kan gaae tilbage i Tiden, frembyder hiin

Kyststrækning, der desuden vides fordum at have havt storre Omfang end

i den nyere Tid, Rav i en saadan Overflodighed og af en saadan Godhed,

at det endnu kan siges at udgjore en ikke ubetydelig Handelsgjenstand. I

den senere Tid er man desuden bleven opmærksom paa adskillige, af Grav-

hoie og Torvemoser, især i Danmark og Skaane opgravede Perler, Amuleter

m« m. af dette MateriaU Vel omtales Rav, Ravfangst og Prydelser af Rav

ikke udtrykkeligen i noget af den nordiske Litteraturs ældste Mindesmærker,

hverken i de reent digteriske eller i Saadanne, som have en noget historisk

Farve ; men paa Grund af de anforte Kjendsgjerninger lader det sig dog

ikke omtvivle, at vore Forfædre, alt dybt inde i Hedenold, maa have

kiendt og benyttet det, for hine Egne eiendommelige Naturprodukt. Sand-

synligen forekommer det derfor i vore ældste Kilder under Benævnelsen

Gier (glesum, (JlasJ og Rafr, Rav, (beslægtet med lat. rapere, tydsk raf-

fen, dansk rappe). Ogsaa kunde det formodes, i visse Myther og Digt-

ningen enten at ligge skiult under billedlige Udtryk eller være forvexlet

med Naturgienstænder, der i en eller anden Henseende kunde have nogen

Lighed med det, f» Ex. Ædelstene (gimsteinar), og Guld, af hvilket sidste,

det i gamle islandske Skrifter omtalte lyse Guld (lysigull) maaskee kan

have betydet Rav. Denne Forklaring anvendes paa et Sted i det eddiske

Digt Ægisdrehha og paa Mythen om Freyas Taarer. Derimod kan det,

saavel i islandske som i danske Sagn forekommende Fabelland Glæsisvoll

(skinnende Mark) ikke forstaaes om nogen Ravkyst. Dets constante Belig-

genhed var altid i den nordobtlige Deel af den de gamle bekjendte Verden,



LXLVI

Ssten fer Biarmeland , hvor Ravet ikke forekommer. Snarere viser Sagnet

hen til de , ved Solens lange Ophold over Horizonten paa visse Tider

og ved Nord/yscne sig udmærkende nordiske Egne. Sidstnævnte Phæ-

nomen gienkiendes i enkelte cddiske Myther; om Valkyrierne der reed

i Luften paa skinnende Heste med straalende Spyd, om den «ki6nne Jette-

qvinde Gerdur i Utgard, hvrs Hænder og Haar gave Gienskin og livis Bolig

var omgivet med brændende Luer, og maaskee i ilcre lignende. Men en ty-

deligere Skildring af Nordlysets forskieliige Phænomener frembyde dog de

islandske Digtninger om Kong Gudmunds Rige paa Glæsisvoil, og Saxes Re-

retning om Torkil Adelfars Tog til Kong Gerulh, hvis fælleds historiske

Grundvold uden Tvivl maa sSges i Erindringer om Nordboernes ældste Han-
delsreiser til det hvide Hav og til Biarmeland. Enkelte her forekommende

Træk have megen Lighed med Beskrivelsen hos Middelalderens Annalister

om Krigshære, Drager, gloende Telte m. m. i Luften, der almindeligen for-

klares om Nordlyset og dets Phænomener.

Antages nu den Mening, at hiin vestlige Ravkyst egentlig var den

som Plionicier og Massilier i den fierne Oldtid have besogt, saa mode langt

færre Vanskeligheder ved Forklaj ingen af de hidhorende Steder hos de Gamle,

end naar disse Steder skulde henfores til den ostersoiske Kyst. Herodot er

den ældste Forfatter som omtaler Ravhandelen, og det i Forbindelse med
Tinhandelen paa he kassiteridiske Oer. Ved hans Eridanus kan man tænke

sig enten een af de storre Floder som falde ud i Nordsoen eller et Sund mel-

lem to af de herværende Oer; Navnets Etymologie soges i et undcrgaaet

Stammesprog, hvor Don haver betydet Vand. Det meest klassiske Datum til Rav-

handelens l'iistorie skyldes derimod Pytheas fra Massilia, der omtrent paa

Alexander den Stores Tid besogte de nordiske Lande. Ved den af ham om-

talte Kyst Mentonomon forstaaes Vestkysten fra Skagen af, ved Oen Aba-

lus fBaltia, Basilia) hvor Ravet opkastedes, en Oe i Vesterhavet. Bt-gge

Benævnelser forklares af det gamle frisiske eller nedersaxiske Sprog, og sam-

menlignes med lignende Stednavne i disse Egne, endnu fra den nyere Tid.

Mentonomon kan antages at have været det Samme som de nordiske Kils

ders- Rcidgotland. Guttonerne, som Pytheas lader beboe denne Kyst, gien-

kiendes i de ældste Beboere af Halv6"ens nordlige Deel, Jyderne, ligesom

Teutonerne i de sydligere Saxer. Foruden Ravkysten har Pytheas ailerforst

omtalt, saavcl Thule, et Land af en uvis nordlig Beliggenhed , som et an-

del Land, hvilket han tillægger et Slags Kultur; ved dette skal uden Tvivl,
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forstaacs en Deel af Ravkysten eller den jydske Halvoe, paa hvilken hans

Beskrivelse i temmelig Grad synes at passe. Med Pytheas's ForestilJing

stemme, i det Hele, senere Forfatteres Efterretninger om disse Egne og de-

res Beboere overcens. Mela beskriver Havet vesten for Halvden, under

Navnet sinus Codanus (af samme Etymologie som Eridanus); Halvoen

selv karakteriserer han paa eet Sted som et longum supereilium} paa et

andet Sted benævner han den Codanonia eller (efter en anden Læsemaade)

Scandinavia. Som Beboere nævner han Cimbrer og Teutoner. Plinius

beskriver en Oe i sinus Codanus under Navn af Scandinavia , blandt hvis

Beboere vare Hillevionerncs Stamme; men Oer og Halvoer forvexledes

Jævnligen af de Gamle, og af den hele Beskrivelse er det klart, at Plinius

ved Scandinavia har forstaaet den jydske Halvoe, hvilket ogsaa kan sluttes

af den Forbindelse, hvori den nævnes med promontorium Cinibrorum. Af

Benævnelsen findes endnu Spor i det paa flere Egne af Jylland forekom-

mende Stednavn Skandcrup, hvis Etymologie, ligesom Skaane, Skaun i

Norge o. fl. uden Tvivl niaae udledes af det gamle Ord Skann o: sumpig

Egn, Hillevioner betyde Beboere ved en Elv eller Flod; her formodent-

ligen enten Skodborgaae , 'Eiåeien eller Elben. Sevobjerget hos Plinius

kan ikke forklares om Kiolen paa den store skandinaviske Halvoe, men den

ophoiede fordum skovbevoxede Landryg, der sonden fra strækker sig midt

igjenneni den vestlige Halvoe og endes i Skagen. De Beboere paa Halv-

oen, somafPytheas kaldes Guttoner og Teutoner, af Mela Cimbrer og Teuto-

ner, forekomme hos Ptolemæus som Cimbrer og Saxer; angaaende de 6v-

rige af sidstnævnte Geograph mellem disse to Folk nævnte Stammer yttrer

Forf. Gisninger, der tildeels afvige fra de hidtil opstillede Forklaringers,

Disse de Gamles Efterretninger om Norden foranledige en etymologisk Di-

gression over nogle af vore ældste Folke- og Landnavne, hvoraf Resultatet

bliver: at Gother {Joiar) oprindeligen have betydet Mennesker eller Indbyg-

gere ; Teutoner udledes af Thiod, Udtrykket, deels for et Folk, deels for et

Land, der igjen haver vedligeholdt sig i Sverrigs gamle Benævnelse Svit-

hiod, i det jyske Thye og i Ditmarsken. Til Grund for Navnet Danmark

ligesom for Codanonia ligger det forhen omtalte Stammeord Don eller Dan
n: Vand, hvoraf alle de Lande, der kom til at udgjorc dette Rige ere om-

givne. At Mnssilienserne, saalænge deres Handel blomstrede, have fortsat

Farten paa den vestlige Ravkyst, kan sluttes af adskillige hos Plinius op-

bevarede Udsagn af tabte Forfattere, deels samtidige med Pytheas, deel

(13)
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ikke meget yngre ; men ved Begyndelsen af den cliHstelige Tidsregning Sy-

nes Handelsveien at være bleven forandret, idet Ravet ikke længer blot

aSeveis, men ifolge Diodors Viclnesb)'^rd, mere til Lands og ned ad de gal-

liske FJodcr fortes til sin Bestemmelse. I denne Anledning forekommer

foruden de anforte Benævnelser for de Egne, fra hvilke Ravet havde sin

Oprindelse, tillige adskillige andre, saasom Raunonia og Osericta, Ved An-
ledning af Erobringerne i Tydskland under August, lærte Romerne at kiende

saavel de frisiske Oer, paa hvilke Rav opkastedes (insulæ glcssariæ), som

den preussiske Ravkyst, der nu forst blev historisk bekjendt. Forbindelsen

med hiine synes snart at være bleven afbrudt; men Ravhandelen fra Os ter-

soen til det adriatiske Hav, der allerede var begyndt i det 1ste Aarhun-

dredc. Vedligeholdt sig lige til Middelalderen.

I en Mindetale over Selskabets 1834 afdode Medlem, Biskop P. /i.

Muller, sogte Jusfitsraad og Professor Molbech i Særdeleshed at skildre denne

Lærdes videnskabelige og litteraire Virksomhed ved at gjenn'emgaae og cha-

rakterisere hans vigtigste Forfatterarbeider. Man beiorte dei hos , ved at

omtale de af ham udgivne theologiske Læreboger, den Afdodes Aand og

Tænkemaade som Religionslærer ved Hoiskclen, og efterat have sogt i Kort-

hed og med almindelige Træk at fremstille Billedet af Mullers Charakteer

Som Videnskabsmand, som Forfatter og lom dansk Stilist, dvælede han, i en

noget udlorligere Beretning, ved den Afdodcs Hovedværker i df^n danske

Litteratur: Afhandlingerne over den islandske Historiographie, om de tabte

danske Guldhorn, om det islandske Sprogs Vigtighed, og om Eddaernes iny-

tlrologiske Digte
J
Sagabibliotheket, og de kiitiske Underscigelser over Dan-

marks og Norges ældste flistorie i Saxos og Snorros Verker. Mindetalen

sluttedes, efteiat have berort flere andre Sider i Mullers videnskabelige

Virksomhed , og deriblandt hans betydelige -Fortjeneste af Modersmaa-

lets Sprogkritik , saavelsom hans begyndte Udgave af Saxo Grammaticus,

hvorfra Doden bortrykkede ham, (dog ei uden Udsigt til at Værket ved

Andres Iljelp kan fuldfores) med en kort Skildring af Cicn Afdddes Men-
nfeikeværd og personlige Charakteer, hvorledes dennes Grundtræk stode i

Harmonie med hans Charakteer, som Skribent, og hvorfor vi, med meer

end almindelig Betydning , kunde kalde ham en dansk, en national f'or-

fatter, m. m.

ProfessoT Madvig har forelagt Selskabet en Afhandling "om Kjonnet i

Sprogene, især i Sanskrit, Græsk og Latin," I nogle forudskikkede Be-

mærkninger udhævede han som Hovedfeilen ved Behandlingen af den saa-
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kaldte almindelige eller philosopliiske Grammatik Forsommelsen af en sin-

dig, alt Uvedkommende udsondrende Begrændsning af de grammatikalske

Forestillingers særegne Mark, og en deraf opslaaende Higen deels efter at

finde Parallelismer imellem de grammatikalske Forestillinger og Former og

ForestilHngsrækker af en ganske anden Art, decls efter at soge i Sprogenes

Bygning Udtryk af det, som i den slet ikke findes. Noget, hvorved man

just troer at sikkre Sprogstudiets Vigtighed og Betydning. Sprogets Opgave

fastsattes af Forfatteren at være, "næst Benævnelsen af Forestillingerne, i

Sætningen at fremstille den Forbindelse af enkelte Forestillinger, der hos den

Talende med Bevidsthed ere sammenfattede til Totalforestillingen om en vis

Tilværelse eller liandliiig, saaledes, som de ere sammenfattede, og i det

Forhold for Indbildningskraftens Anskuelse, hvori de sees." IJeraf folger da

at **den almindelige indledende Sprogbetragtning har at undersoge, hvad der

i det, der under Udtalelsen af en Sætning, staaer for Anskuelsen, foruden

de enkelte Forestillinger, hvis Combination giver Indholdet, og for hvilke

Sproget forst og lettest fik Navne og Ord, endvidere fordrer eller dog kan

foranledige Betegnelse for at vise Forbindelsens Art, de enkelte Forestillin-

gers Optagelsesmaade deri, og Totalforestillingens Forhold for selve An-

skuelsen,"

Til (Jrund for det grammatikalske Kjdn ligger en dobbelt af Phanta-

sien ud over den naturlige Virkeligheds Grændser foretagen Classification

af Gjenstandene efter deres Analogie med eller Modsætning til det talende

Menneskes Væsen, deels som levende og livlose, deels som analoge med le-

vende mandlige eller qvindelige Væsener. Disse to Classificationer kunne

saavel fremtræde hver for sig som forbundne til Frembringelsen af en Tre-

hed, skondt ved forste Oiekast den egentlige Kjdnsinddeling synes at for-

udsætte den anden; men Sprogdannelsens Vei er ikke den logiske Reflexions.

Den de enkelte Ord ifolge disse Classificationer ledsagende Biforestil-

ling kan aldeles ikke tænkes at have havt Indflydelse paa den oprindelige

Orddannelse selv, heller ikk« i Sætningens Dannelse er der nogen Opfor-

dring til at udhæve den. I den pronominalske Betegnelse synes derimod

baade at være en Opfordring til at antyde den blot i Almindelighed paa-

pegede Gjenstands Classe og en Leilighed til ved en fælleds Lydmodifica-

tiou at skabe et Tegn for Classen, Fra Pronominerne synes derfor for

storste Delen det grammatikalske Kjpn at være gaaet ud elier endog filt

det, der scedvanlig betragtes som Yttriug af KjiJnsforestillingen. Men der

(13*)
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see et Beviis paa en mindre livlig og poetisk Opfattelse af Naturen, idet en

slig Inddeling og Biforestillinger meget vel kunde være tilstede uden at

faae et sprogligt, Ordets Brug stedse ledsagende Mærke. Hvor nu Classifica-

tionen af Forestillingerne gjorde sig gjeldende, der var deL baade det i sig

simpleste og f6*rste Trin og tillige det, som historisk Betragtning viser som

det ældste, at kun Analogien med den i selve Menneskets Væsen stedfindende

Differents , den egentlige Kjonsmodsætning, betegnedes, og det saaledes , at

det Qvindelige mærkedes som Særeget, det Mandlige, uden Mærke, gjaldt

som det Almindelige , med hvilket da det ligeledes ikke mærkede Livlo'se

faldt sammen i Sprogformen* Denne Dobbelthed have de semitiske Sprog

bevaret; men Professor Madvig godtgjor, at ogsaa i Sprogene af vor Sprog-

æt (den indo-europæiske) det Samme engang har været Tilfældet, og dette

er et Hovedpnnkt i Afhandlingen. Forend han gik over til udforlig at

fremsætte Beviset herfor, der ligger i Masculin- og Neutrums-Formernes

nære Slægtskab og tydelig sildigere Adskillelse, og til at betragte Maaden,

hvorpaa denne Adskillelse fremkom
,
paapegede han i Korthed de Phæiio-

mener, der i de nyere europæiske Sprog vise sig som en Tilbagegang fra

den udviklede Trehed til en mere indskrænket Form, enten (som i de ro-

manske Sprog) til den oprindelige Dobbelthed, eller (som i Dansk) til e«

anden, hvori Kjonsinddelingen fortrænges af Adskillelsen imellem det L.e-

vcnde og det Livlosc, og udviklede dernæst, hvorledes Inddelingen af Sub-

stantiverne trænger sig frem til Indflydelse paa de med dem forbundne Præ-

dikatsord , en ganske vilkaarlig og derfor hoist vaklende Udbredelse, samt

hvorledes den, især ved Kjonstegnets Anvendelse som Middel til Orddan-

nelse, offe modificerer Substantivets egen Form.

Til Fremkomsten af et Neutrum ved Sondringen af det Livlose fra

det levende Masculine var der nogen Anledning i den pronominale Demon-

stration} den er maaskee ogsaa der begyndt som en virkelig positiv Dan-

nelse af et Neutrum ved forstærket Demonstration, allsaa ved et Middel,

der ikke direct havde den Betydning at være Mærke for Substantivets Klasse ;

men den Adskillelse af Masculin og Neutrum, der i vor Sprogæt viser sig

udenior Pronomina, er dog kun i enkelte Grene (hverken i Sanskrit, Græsk

eller Latin) betegnet ved det pronominale Neutrumsmærke (T eller D-Ly-

den). Prof. Madvig udhævede derimod forst, hvorledes Adskillelsen af det

Levende og det Livlose i hine Sprog aldeles med Udelukkelse af deu



CI

egentlige Kjonsinddeling Lar gjort sig gieldende i Dannelsen af Flecrtallet

af Substantiverne, i det her liiin Adskillelse ene har bestemt Valget af Fleer-

talsinærkerne, der ere fælleds for Masculin og Feminin {i igller a), og sær-

egne for Neutrum (a), medens derimod i den semitiske Sprogæt den egent-

lige Kinnsinddeling, der i Enkelttallet sondrer Ordene, ogsaa fastholdes *

Fleertalsdannelsen med Udelukkelse af den anden Classiiication. Det nu-

værende Danskes Dobbelthed (det temmelig uegentlig saakaldte Fælleds- og

Hverkenkjon) har saaledes en mærkværdig Analogie med Sanskrit, Græsk og

Latin, fra hvis Kjonsinddeling det ellers fjerner sig. Her findes tillige et

Punkt, hvor det er tænkeligt, at Classificationer af den her omhandlede Art

kunne være virksomme (til at bestemme Ordenes forskjellige Fleertaisform)

i Sprog, som man vilde fradomme alt grammatisk Kjon eller analog Classi-

flcation af Substantiverne, fordi Adskillelsen ikke selvstændig viser sig i

Pronominalbetegnelsen eller i Prædicatet. Herfra gik Prof. M.adi>ig over

til at vise, at den ovrige Adskillelse af Masculin og Neutrum i Sanskrit,

Latin og Græsk ikke frembyder en egen Masculin- eller Ncutrums-Endelse,

men er opstaaet derved, at, medens man oprindelig kun havde een Hoved-

casus for Ordet i de directe Hovedrelationer som Subject og Object i Sæt-

ningen , der egentlig var Ordets Grundform i Modsætning til de specielle

oblique Casus, man efterhaanden ved de Gjenstande, der som levende frem-

traadte med en særegen AITcction for Phantasien, udhævede paa en egen

Maade Opfatningen af dem som energiske og handlende, eller dannede en

Nominativ ved en Endelse, der er eiendommelig og fælleds for det Leven-

des Classe (Masculin og Feminin), kun at Substantiver, der ere dannede

med speciel Femininendelse, ikke antage Nominalivendelsen s ( mons og val"

lis, men mensa). Prof. Madvig oplyste udfdrligere denne for Casuslærens

Behandling vigtige Sammenstilling af Nonjinativ og Accusativ som oprindelig

een Casus, hvis fælleds Form blev tilbage .som Accusativ, i det i Sanskrit,

Græsk og l^atin Accusativsn ikke dannes ved noget til Ordstammen foiet

betydende Element, men er denne selv med en sig euphonisk tilsluttende

Nasallyd, der gjenfindes i Grækernes v éCpsh^vgixov og har en Hovedanalogie

i den arabiske Nunnation. Herved er tillige Elisionen af denne Lj'd i

Latin (m) forklaret og det Phænomen, at i Sprogomveltuinger saa ofte Ag^

cufativen er bleven Nominativ, som i Nygræsk, Italiensk og Dansk,

Afhandlingen er trykt i Selskabets Skriftey.
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Ordbo^scommissionen.

Revisionen er kommet til Ordet Skovvoen, og Trykningen af Bog-

stavet S er kommen til Ordet Skiftecommission* Af det Hind som indehol-

der Bogstavet S ere nu 43 Ark trykte.

Landmaalningscomrnissionen.

Under samme er Arbeidet paa et Generalkort over Danmark betyde-

ligt fremrykket.

Den meteorologiske Coinmitlee

vedbliver at modtage Meddelelser angaaende de af det foranstaltede Iagtta-

gelser i de danske Staters foskjællige Uele, og forbereder Udgivelsen af et

nyt Bind af Iagttagelser.

Fra 31 Mai 1835 til 31 Mai 1836,

I det Tidsrum, hvorfor her aflægges Regnskab, har Selskabet havt

at beklage Tabet af et Æresmedlem:

Hs. Excellence Frederik p^ Mollie, Ridder af Elephanten, Storkors

af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Geheime -Conferentsraad„

Ordenssecretair o. s, v.

og tvende ordentlige Medlemmer:

Etatsraad og Professor D. M. Johann Daniel Herholdt ^ Ridder al

Dannebrogen og Dannebrogsmand, Stabsmedicus o. s, v.

Conferentsraad og Professor D- J. Johann Fredrik Wilhelm Schlegel^

Commandeur af Dannebrogen, og af den preussiske rode Orns

Orden, Ridder af Nordstjerueordenea o, s, v.
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Den luatheniatiske Classe.

Professor Olufsen har forelagt Selskabet en Undersøgelse over Maa-

fiekis Farallaxo,

Iblandt de Storreber, der ved ethvert Arbeide over Maanetheorien

maae antages som givne, er Parallaxens Constante, eller hvad der er lige-

bet3^dende hermed, Middel-Afstanden fra Jorden af særdeles Vigtighed; thi

wden denne vilde selv den iovrigt rigtigste Theorie kun angive Forholdet

imellem Maanens Afstande fra Jorden til forskjellige Tider, imedens at den

absolute Storrelse af disse nodvendigen maatte forblive ubestemt. Som be-

kjendt gives der tvende Maader paa hvilke denne Constante kan findes,

idet man enten, efter Laplaccs Exempel, kan bestemme Maanes Distance af

den V'irkning, som Jordens tiltiækkrnde Kraft, hvilken er bekjendt af Pen-

delobservationer, har paa dette Himmellegemes Bevægelse, eller ogsaa be-

stemme Distancen ved Hjælp af samtidige Observationer af Maanen, som

Anstilles paa meget langt Ira hinanden liggende Punkter paa Jordens Over-

flade. Den foisfe af disse Methoder vilde, uagtet den er mindre directe,

maaskee fortjene Fortrinet, især med FJensyn til den Noiagtighed, hvormed

Pendelobservationer nu anstilles, men den frembyder dog den Betænkelig-

hed, at Maanens Masse maa antages som bekjendt, efterdi dette Himmelle-

gemes Bevægelse ikke alene bestemmes ved Jordens Tiltrækning, men ved

Jordens og Maanens gjensidigc Paavirkning, og et Element altsaa forudsættes,

om hvilket fremtidige Oplysninger endnu vilde være velkomne« Den an-

den Melhode er ikke underkastet denne Indvending, og dens Anvendelse

har kun de Vanskeligheder at overvinde, som Indretningen og Samvirk-

ningen af tvende fra hinanden fjerne Observatorier no'ivendig niedfdre.

men da man hidtil kun er i Besiddelse af en eneste til dette Oiemed brug-

bar Række af Observationer, nemlig af den, der i Midten af det forrige

Aarhundrede erholdtes ved I-acailles Ophold paa det gode Ilaabs Forbjerg^

saa er man ved at soge Coiistanten paa denne Maade, idet mindste nu for

Tiden , indskrænket til Benyttelsen af visse bestemte Data, hvis Ælde kan

vække Tvivl om Resultatets Noiagtighed. Begge Fremgangsmaader er i den

senere Tid bragte i Anvendelse, hiin af Burchhardt og Damoiseau, denne af

Biirg, men Sammenligningen af Resultaterne viser en ikke ubetydelig Afvi-

gelse, og man ledes altsaa herved til Formodningen om en Feil i den aa-
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tagne Masse af Maancn f-L
J
ligesom paa den anden Side til Onsket om

en ny og mere fuldstændig Reduction af Lacailles Observationer, der be-

stemtere end hidtil er skeet, kunde oplyse med hvilken Grad af Sikkerhed

Maane-Parallaxcn kan bestemmes af disse Observationer. For at dette Ar-

beide ganske skulde opfylde Hensigten, blev det med Hensyn til Nodven-

digheden af ved denne Leilighed at maatte forudsætte Jordens Figur be-

kjendt, uundgaaeligt tillige at undersdge, hvorvidt de samme Observationer

kunde tjene til en Bestemmelse af Jordens Axeforhold, og tillige syntes det

passende, at Beregningen overhovedet fdrtes under en saadan Form, at Re-

sultatet erholdtes i sin fuldstændige Forbindelse med alle Elementer, hvis

numeriske Bestemmelse for Tiden kunde være Tvivl underkastet. I dette

Ojemeed udvikledes forst den fuldstændige mathematiske Relation mellem den

sogte og de enten ved Theorien eller ved Observationer givne Storrelser,

saaledes at saavel Jordens Axeforhold, som ogsaa den endnu ikke med til-

strækkelig Ndiagtighed bestemte Længde-Forskjel imellem Observatorierne i

Paris og paa det gode Hnabs Forbjerg betragtedes som iibekjendfe. Idet

dernæst enhver af Lacailles Observationer combineredei med alle de til-

svarende fra do Europæiske Observatorier, erholdtes 59 Betingelses Lignin-

ger, og Betragtningen af disses numeriske Coefficienter satte det nu uden

for al Tvivl , at Jordens Axeforhold ikke fordeelagtigen kunde bestemmes

paa denne Maade. Efterat dette foreldbige Spdrgsmaal var saaledes besva-

ret, behandledes alle Ligningerne efter de mindste Qvadraters Methode,

uden dog endnu at indsætte nogen numerisk Værdie for de Storrelser, der

hidtil betragtedes som ubestemte, og Resultatet erholdtes saaledes under

Form af en Relation imellem den sandsynligste Værdie af Parallaxens Con-

iitante, af Længdeforskjellen imellem Paris og det gode Haabs Forbjerg, og

af Jordens Axeforhold. Ved endelig heri for de tvende sidste Storrelser at

substituere de Værdier, som for Tiden maae ansees for de rigtigste, fandtes

den sdgte Constante 2"}5 stdrre, end den man efter Laplaces Methode vilde

erholde, og da tillige den sandsynlige Usikkerhed af dette Resultat ikke

overstiger 0",5 , saa maa det altsaa ifdige denne Undersdgelae ansees for

godtgjort, at Laplaces Bestemmelse af Maanens Masse , i Overeensstemmelse

med den af Biirg alierede fremsatte Paastand, trænger til en Berigtigelse,

hvis egentlige Stdrrelse imidlertid vil findes ndiagtigst ved en grundig Un-
dersdgelse af de Perturbationer, som Maanen frembringer i Jordens Bevægelse,
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og altsaa være et af de Resultater, som kan ventes af Nutidens Beslræbel-

ter for Soltavlernes Forbedring.

Professor Ramus har ojjlæst i Selskabet en F'ortsættelso af hans

Undcrsogelse ov.cr en Classe af Integraler^ beslægtede med de elliptiske Func-

tioner, hvor fornemmelig de tre complete Integraler ere betragtede

e

TI /*^ . .
sin^ffi dcp.

T\
JT log (l-j-nsin^y). d^

1-j-r sin-* (p A(c,9')
'

og for disse Transformationer udviklede, analoge med dem, som for de

elliptiske Functioner ere fremstillede i den ældre Modulusscala. Uisse Trans-

formationer ere grundede i folgende Princip, som er en Generalisation af

en bekjendt Formel hos Legendre:

o ° Vl-j-c^— 2ccosy

hvor f (x) kan være en hvilkensomhelst Function af x, blot underkastet

den Betingelse at kunne udvikles efter hele positive Potenser af x. Mere

almindeligt er

gjældende under samme Indskrænkning med Hensyn til Functionen T , og

hvoraf Anvendelse kan skee paa de indefinite Integraler istedetfor paa de

complete. Under denne Anvendelse stoder man hyppig paa de af Cauchy

forst betragtede siiiguliere Integraler ligesom ogsaa i specielle Tilfælde paa

Resultater henhorende til de bestemte Integralers Theorie, og forhen, især

ved Poisson's Arbeider, bekjendte. Afhandlingen er nu i Forbindelse med

den, hvoraf Udtog tindes i det forrige Aars Program, trykt i Selskabets

Skrifter.
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Den physiske Classe.

Etatsraad og Professor Hornemann, R. af D. og Dbmd«, meddeelte

Seliskabet en Beretning om det 37te Hefte af Flora Danica.

Blandt de Botanikere, der have leveret Forfatteren Bidrag til delte

Hefte, nævnede han især Candidatus Pharmaciæ J". Vahl, der nu i en Række

af Aar har bereist Gronland og har udstrakt sine [botaniske Undersogelser

lige indtil Upernavik; Professor iVo//e, der bestandig med utrættelig Iver

undersøger Hertugdommenes Planter; Lieutenant S://!/*, Senator Binder i Ham-

borg, Hr. Hofmann Bang og Pastor Lyngbje, der især have beskjæftiget

sig med Algerne, og Cancellieraad Morck og Amtmand Lindenberg i Berge-

dorf, der have meddeelt Forfatteren Planter henhorende til den talrige Slægt

Jimgennannia.

De mærkeligste Planter i dette Hefte ere : Scirpus paruulus, en me-

get lille Art af denne store Slægt, fundet ved Traven af Professor Nolte.

Panieum glaucum og perticillatum, tvende Græsarter, der henhore til en

Planteform, som aftager stærkt mod Polerne. Narcissus pseudonarcissus.

Den er af Pastor Lyngbye fundet vildtvoxende ved Ruinerne af Sdborg

Slot i d«t nordlige SieHand, og er rimeligviis en Levning fra en Have,

hvdri den i ældre Tid har været dyrket. I Bondesproget, som ofte knytter

sig til Sagn og Historie, kaldes den endnu Magrethe-Lilie. Vel omtales

den ikke af HarpeUreng i hans Danske Lægebog, men dette kan forklares

deraf, at den ikke henhorer til Lægeplanterne. — Lychnis ttiflora R. Brown,

forst opdaget paa de engelske Nordpolsexpeditioner, nu ogsaa fundet i

Gronland af J. Vahl; Potentilla supina ved Lauenborg, Nolte. Anemone

Vahlii, en nye med A, ranunculoides beslægtet Art, som Forf. har opkaldt

efter Opdageren J. Vahl, der har fundet den i Gronland. Vicia teniufolia

i Fyen og Holsteen. Echinops sphærocephalus , forraodentligen udvandret

fra Haver, fundet ved Holsteinborg i Sielland, i Lauenborg og Holsteen.

Carex brizoides , i Slesvig, Nolte. Carex oligocarpa, i Gronland, Vahl.

Poljpodium hyperboreum og Aspidium rigidum, to Brægner, fundne af Vahl

^'Gronland. Salvinia natans. Den blev tidligete fundet i Elben ved Ham-

'borg paa det Tommer, som Napoleon lod transportere fra de 6*vre Elbegne,

^for at bygge Broen fra Hamborg til Haarburg, vcxcn forsvandt igjen efter

nogle Aar; nu er den af Professor Nolte fundet i Traven ved Liibeck,

— 8 Arter af Slægten Jungermannia fra forskjellige Egne, meddeelte af
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Pbrr. Lindenberg og Morck. Delesseria alaia par- ^ilatata^ Delesseria

sangvinea var» lanceolata , Halymenia ligulaia, Mesogloia Hornemanni
Suhr, Cladostephus Myriophyllum og ilere Alger. fra Pl^lgoland , meddeelte

af Lieuteiiant Sulir o^ Senator Binder j Gigartlna Fabritiana tidligere

funden af Biskop Fabritius i Gronland, og nu gjenfunden af Vabl. Æci-
dium Holbollii, en Snyltesvamp , som voxer paa Arabis flolboUii, og forst

er bemærket ai Vahl i Gronland.

Heftet indeholder i Alt 14 Dicotyledoner, 10 Monocotyledpner, 65

Acot^-^ledoner.

Professor Jacobion, Uidder og Dannebrogsmand \\ax forelagt Selska-

bet Forsættelsen af de Erfaringer han har gjort om A"Vendelsen af hans

lithoklasliske Methode.

I det lo])ende Aar har han paa denne Maade opereret, fpm Patienter,

bos hvilke den med Held blev udfort.

Blandt disse Operationer er isærdeleshed den vigtig, der blev fore-

tagen hos en 65aarig Mand, som ved langvarige Gigttilfælde og ved de Li-

delser Blærestenen niedfqrte i hdi Grad var svækket.

Pa der i Blæren var flere Stene af en Hasselnods Form og Stor-

relse, hvoraf nogle vare liule, ijdfordredes nogle og tredive Applicationer «f

Instrumentet, inden alle vare sonderbrudte til saa spiaae Fragmenter, at de

ved Blærens Kraft kunde uddrives. — For det rneeste bleve disse Operati-

oner foretagne hver anden Dag. Patientens Kræfter tiltoge under Behand-

lingen, saa at hian , da nodvendige Forretninger fordrpde det, i denue Tid

tvende Gange kunde reise til sit Hjerø (MalmSe) og kopiQie tilbage for at

fortsætte Curen.

Samme Medlem meddeelte Selskabet, at han ved et flreaarigt Dren-

gebavQ l^ar foretaget Stensnittet (lilhotomia) der var mærkeligt derved at

Stenens og Blærens Beskaffenhed fordrede, at den maatte udfores i tvende

Gange (en deux tems). Stenen veier over halvaiidfct Lod^ garnet har lyk-

kelig pverstaaet Operationen.

Professor Reinhardt, Ridder og Dbpid. har med^eelt .en med Af-

bild^u'ng ledsaget Beskrivelse af den islandske Vaagrnær (Trachypterus Bog-

maru,s Valenc), som blev fanget ved Færoerne i Soojmeren 1828j og hvorom

Selskabet har erholdt forelo'big Underretning i yirjteren 1829. IJa det i

Brændevim opbevarede Exemplar er paa Nakke- o^ Bugfinnerne nær alde-

les fuldstændigt, og ved Modtagelsen, 10 Dage efterat det var blevet fan-

(14*)
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get, havde sine uparrede Finner ubeskadigede og endnu rodfarvede, saa har

dén af Hr. Schoiisboe forfærdigede Tegning faaet en Noiagtiglied, som ingen

af de hidindtil leverede blot nærmer sig til. Siden 1829 synes Beskrivel-

serne af denne Art ikke at være bleven fuldstændiggjorte ved Undersogel-

sen af bedre Exemplarer. Hr. Yarrell har i sin history of british fishes

pag. 191 ikke kunnet meddele noget Tillæg efter egne Undersogelser; ban

har med Hensyn paa den engelske Fauna kun benyttet Flemrnings Beskri-

velse og Afbildning af et Individuum , taget ved de skotske Kyster 5 men

er Restaurationen af det mutilerede Exemplar rigtigt udfort i hine, saa kan

dette Individuum ikke engang henregnes til Slægten Tracbypterus, Hr.

Valenciennes har i sin grundige Artikel om denne Slægt i 10de Deel af

histoire naturelle des poissons foiel til de ældre Beskrivelser af denne Arty

nogle Bemærkninger, der ere hentede fra hans egen Undersogelse af et tor-

ret Exemplar fra Cap-Nord. Der er nogen Forskjel i de angivne relative

Maal imellem dette og det færoiske Exemplar, men som vel hidrorer fra

Indtorringen. Straaleantallet i begges Rygfinner stemmer næsten ganske

overeens, men der foles aldeles ingen Skarplieder paa de enkelte Straalers

Overflade hos det sidstnævnte, som Hr, Valenciennes angiver ved sit, thi

den enkelte Rad meget smaae Pigge , som strækker sig langs Basis af Ryg-

finnen kan her vel neppe være meentj derimod ere meget smaae og ad-

spredte Pigge baade synlige og folelige paa Haleiinnens Straaler. Hr. Fa-

lenciennes beskriver deM sidste Pig ved Halefinnens Rod, som siddende paa

det sidste Skiold i Sidelinien ved sit Individuum; dtt er ikke Tilfældet ved

det færoiske Exemplar ; hiin tvedelte korte Pig sidder med sin paa begge

Sider skioldformigt udbredte Grunddeel i den skarpe Rand af Haleenden,

og Sideliniens Skioldrække fortsætter sit Lob over den og længere bag til

mod Halefinnens Rod; bag den og tæt op til den sidder endnu en tyndere,

men bevægelig Pigstraale; Begge tilsammen kunde snarere betragtes som en

mod Halens Ende liggende rudimentair Gadborfinnc, der fortsætter sig i et

andet under Halefinnen umiddelbart liggende Partie af 4 meget korte og

tynde, almindeligt overseete Straaler, der ligesom have Udseende af den

forkroblede anden halve Deel af Halefinnen. Det afbildede Exemplar har

kun tvende store sortagtige Pletter, paa sin so'lvblanke Side, hvilken endnu

efter 8 Aars Forlob ere lige saa tydelige, som ved Fiskens Modtagelse. To-

tallængden af dette Individuum fra Spidsen af den lukkede Mund til Roden

af Halefinneu er 43" 6'", Hovedet indeholdes 7|; Gange, og Haicfinnen 6|
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Gange i Totallængdcn. Den storste Hoide, som falder i Enden af Total-

længdens fdiste Trcdieddeel, indeholdes 5^ Gange i den. Giællemsmbranen

har 6 Straakr, Brystfinnen 10-11; Bugfinncn 6; iorste R)'gfinne 5, anden

Rygfinne 172, og Halefinnen 8 Straaler.

Samme Medlem har leveret Fortsættelsen af sine ichthyologiske Bi-

drag til Grdnlands P'auna , af hvilke det fcrste indeholder Beskrivelse og

Afbildning af en fra forskjellige Handelspladse saavel i Nord- som i Syd-

Gronland i Aaret 1834 indsendt nye Fiskeart, udmærket ved fire Sliimaab-

ninger forende Linier paa liver Side, og som han indtil videre gav Navn

af Cliniis unirnaculatus , og ansaae for nær beslægtet med Clinus piinctatus.

Senere har Hr. Kroyer, ubekjendt med hiin foreldbige Bestemmelse, nied-

deelt Forfatteren Efterretning om, al han ogsaa har udkastet Beskrivelse af

en saadan Fiskeart fra Grdnland , og som han paa Grund at Sideliniernes

store Antal har henregnet til Cuulers Slægt Chirus og kaldet præcisus**)

Afhandlingen beskiæftiger sig derfor forst med Undersfigelsen ai det Sporgs-

niaal, om det storre Aiital af Sidelinier (her Retnings-Linier for de Slimet

udkastende Aabninger) hos en Fiskeart hor bortfjerne denne fra den Gruppe,

hvortil Ovoreensstemmmelse i de fleste ovrige Organsystemer forlanger den

henstillet. Systematikerne synes ikke f. Ex. ved Classificationen af Batra-

chus punctalissimus at have indronimet Sidelinierne denne Indflydelse. • Nu
er den nye Art i vigtige Dele forskjellig fra Chirus Slægten, i hvor vel

der med Hensj^n paa Sideliniernes Antal bliver en interessant Lighed imel-

lem den gionlandske Fisk og Slægten Chirus fra [lavet ved Kamtschatka,

derimod hersker baade i den hele Habitus, og i de fleste Organer en fuld-

komimen generisk Ovcreensstemmelse imellem den og Fahricii Elcnnius punc-

tatus. Dette har ledet Forfatteren til en igjennem de vigtigste Organer ud-

fort Sammenligning af samtlige ham bekjendte Arter af Familien Sliimfiske

(Blennius Lin.) , som forekomme i det grønlandske Hav, hvoraf han drager

det Resultat, at disse Arter med Hensyn paa Tandforhold, Giællemembran,

Sliimaabuinger, Digestionscanal og Rognsækfce kan samles i tre Grupper

eller Underslægter: nemlig Gunellus-Gruppen med en som en Tverfold un-

der Halsen saæmenvoxen Giællehud, forsynet med 5 Straaler, ingen eller

meget faa Tænder paa Plovskjærbenet og ingen Slags Sidelinier-, denne Un-

*) Denne Beskrivelse er nu udkommet. Naturhistorisk Tidsskrift, 1ste Hefte p«g. 25.
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derslægt iiidebolder Arterne Gunellus groniandiciis (fasciatus. BlocK) og G.

affinis; JLumpenus-Gruppen med en bag til frie Giællehud med 6 Straaler,

en Sidelinie uden Sliimaabninger, og med Tænder paa Ciav»kjærbenet } her-

til bore Lumpenus Fahricii {Blennius Lumpenus Faun, Gronl.) , Lump.
medius. Mus, Reg,^ og Z. acideatus Mus. Reg.\ begge ero nye Arter; og

endelig foreslaaer ban Navnet Slichæus for den tredie Gruppe, der ligeledes

bar 6 Straaler i den frie elJer ganske fortil sammenvoxnc Giællebud, Tæn-
der baade paa Vomer og paa GwWebuerne, og en eller flere med Sliimaab-

ninger forsynede Sidelinier, hertil regner han Fahricii Blennius punctatus

og den i Afhandlingen beskrevne nye Art Stichæus unimaculatus , hvis sex

Beskrivelsen til Grundvold liggende Excmplarer variere imellem en Længde
af 7" 2", og af 8" 10'".

I et andet Bidrag meddeelte Forfatteren Afbildninger og Beskrivelser

af tvende nye Arter Fiske af hvilke den ene er en med den af Strom fb'rst

i den nordiske Fauna indfort Art af Slægten Scopelus (^Sc. horealis JVih.)

nærbeslægtet Art, men som i Straalernes Antal og Sliimaabningernes Stilling

er noget forskjellig fra hiin. Pen har faaet Navnet Scopelus glacialis.

Den har 12 Straaler i Rygfinnen, den stromske Art skal kun have 9.

Analfinnen tæller hos forste Art 17, bos sidste er angivet 10 af Strom ', 15

derimod af Ailsson. De sex Exemplarer, som Museet Tid efter anden har

erholdt ere alle fra de nordligste Colonier, som Omenak, Rilesbank og Ja-

cobshavn. Storreisen varierer imellem 2 og 3\ Tommer,

Den anden Art henborer til Molella-Slæglen , og adskiller sig fra

alle ovrige bekjendte nordiske Arter eller Afarter af denne Slægt ved sin

solvblanke Farve , sit forrelaglige , stumpe Hoved , og især ved (Igii lladt

indskaarne Halefinne. Den har forst været opstillet i Museet under Navn

af Motella unicirrhata, under hvilken upassende Benævnelse 'den for nogle

Aar siden er blevet meddeelt nogle Museer. Den forer nu Navn af Mo-
tella argeniata i den gronlandske Samling. De siden 1831 indsendte tal-

rige Exemplarer af denne Art ere alle næsten af samme Storrelse, og vist

ganske unge. De forekomme kun fra Syden, og især fra Julianebaabs Di-

strict. De have en Længde imellem 2|^ og 3 Tommer. Det nordlige Gren-

land synes ogsaa at besidde en ubeskrevet stor Motella Art efter 2de af en

Klapmydsemave udtagne, og meget beskadigede Individuer at domme, som

i Aaret 1834 bleve indsendte fra Omenak, og opstillede i samme Samling

under Navn af Motella Ensis, Den udmærker sig ved Længden af forste
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Straale i den forreste abortive Rygfinne, der næsten er ligcsaa lang som

Hovedet, og derved at Gadboret sidder længer tilbnge end hos Motella

Mustela,

Endelig sluttedes dette Bidrag iticd den Bemærkning, at der gives i

det grønlandske Hav foruden Tabricii Cyclopterus LipariSy som man kunde

kalde Liparis iunicata formedelst Hudens særdeles lose Vedhængen, endnu

t;n anden Art, der i sin Tegning har megen Lighed med den af Yarrell i

hans britisk fishes aftegnede europæiske Art, vaen da Museet kun er i Be-

siddelse af et eneste ikke fuldstændigt Exemplar kan en sikker Bestemmelse

endnu ikke finde Sted.

Dr, Lund, Selskabels Medlem, som er paa en videnskabelig Reise i

Brasilien , har indsendt til Selskabet den forste af en Række Afhandlinger

over Kalksteen-Hulerne i dette store Land. I Bjergkjederne imellem Fran-

ceskofloden og Rio das Velhas og i den sidstes Dalstrog forekomme en stor

Mængde Huler, hvoraf den nu beskrevne Lappa nova de Maquiné i Serra

de Maquino er een af de mærkværdigste. Da dens indre Dele aldrig havde

været betraadte af nogen menneskelig Fod, har Dr, Lund havt Leilighed

til at iagttage oprindelige Forhold, som de fleste europæiske Huler ikke'læu-

gere frembyde. Formationerne ore her Leerskifer, Kiselskifer og Kalk-

fiteeu af Overgangstiden, og i denne sidste findes den beskrevne Hule, hvis

hele Længde i en Retning fra N. til S, er 1440 Fod, og som i Gjennem-

snit har en Hoide af 30—40 Fod og en Brede af50—60 Fod. Ved Stalag-

tit Masserne er den deelt i 12 forskjellige Afdelinger, hvoraf ikkun de for-

ste 4 vare kjendte forend Dr. Lund besogte den, og især de 3 inderste ero

af en saadan Skjdnhed, at hans Ledsagere da de forste Gang med vor Rei-

sende betraadte den, kastede sig paa Knæe og udbrod: Milagre, Deus he

grande.

Lagene paa Gulvet i Hulerne ere fra Overfladen ned ad:

1) en, nogle Tommer tyk. Skorpe af stalagmilisk Kalksteen, som paa

Overfladen igjeu er overtrukken med en Hinde af Stov, der ikkun be-

staaer af Knogle-Fragmenter og Leer; ogsaa Stalagmiten selv indehol-

der de samme Knogler. Det er folgende Dyrarter, der alle leve endnu

i denne Deel af Brasilien, som have leveret disse Lævninger: Ursko-

vens Hjort {Cervus rufus} , Pacaen (Cælogenys Paca), Cavia Apera,

6 Arter Flaggermuus og 4 Arter af Slægten Mus , Lepus Brasiliensis

og 6lrix perlata. Den sidste, de« brasilianske Huleugle, har efter For-
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falterens Iagttagelser især bidraget til Ansamlingen af Knoglerne af

smaae Dyr, der som dens Rov ere slæbte ind i Hulen.

2) Et Lag af teglsteeni od Jord , i en Mægtigbed fra nogle Tommer til

flere Fod. Den bestaacr af Leer og Kalk, byppigen sammeiikittet

til en fast Masse og indebolder kantede Blokke af Klippens Kalkstecn,

faa Rullestene (Quarts, Bergkrystal og et Stj^kke af Basalt med Oli-

vin) og en overordentlig Mængde Knogler af nu forsvundne SkaLninr-

ger. Den er desuden gjennemtrængt af Salpeter. De Dyr, bvis Lev-

ninger findes ber ere: En Antilope, af Storrelse som en stor Buk,

hvoraf der findes en stor Mængde, et Mogatberium bvoraf ikkun LeVr-

iiinger af 2 Individuer ere fundne og Knogler af en Fugl omtrent af

Duens Storrelse. iU

3) Under dette Lag fremkommer atter en Stalagmit Skorpe, som bedæk-

ker et hvidt meelagtigt Lag, sandsynligviis af forvittrct Kalksteen.

Disse Lag ere aldeles uden Knogler.

Forfatteren slutter af sine Iagttagelser,

1) at Kalksteen Mulen bar været dannet længe for den Tid, da den rode

Jord med Knoglerne blev afsat, og at en stor Stalagtitdannelse alle-

rede i denne tidligere Periode bar fundet Sted,

2) at det rode Jordlag med Knogler stemmer overeens med de bekjendte

Knoglelag i de euiopæiske Huler.

S) at den store Masse af disse Knogler hverken er slæbt ind i Hulen af

Rovdyr, eller skyllet ned i sanune , som lose Knogler, eller drevet

ind Som Aadslerj mon at Antiloperne maa være flygtede for Over-

svommelse i en beel Flok ind i Hulen, hvor de ere druknede. Han

finder nemlig, at Benene ikke ere knusede eller tyggede, at de ligge

individviis sammen, bvilket ikkun er muligt naar de ere komne ind i

Hulen omgivne af Kjodet, og tilsidst slutter han af Antilopernes be-

kjendte Levemaade, bvoref ter de soge de frie Pladser og skye indeslut-

tede Steder, at de Gamle ikke kniine have trukken sig tilbage til Hu-
len og der doet, og af den eensformige Grad af Conservation, at alle

' '' - ^nogler maa være komne til samme Tid i Hulen.

" -' Senere bar Prof. Reinhardt nieddeelt Udtog af et Brev fra Dr. Lund,

skrevet fra Lagoa santa i Provindsen Minas Geraes den 2. Nov. 1835, bvor-^

af erfares, at ban bavde været nodt til at forlænge sit Opbold i Curvello

dybt ind i den torre Aarstid. Af Frygt for at overraskes af Regnliden og
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dens slemme Febre havde han derefter for det Aar maattet opgive ain Un-
dersogelsesreise i Francescoflodcns Ualstrog, og i dets Sted valgt den kor-

tere og sundere Stromdal, hvori Velhasflod.en flyder. Han forlod Curvello

den 2den September 1835, og efter at have naaet Floden, fulgte han dens

venstre Bred næsten indtil dens Udlob i Francescofloden. Derpaa begav

han sig over paa dens hoire Bred, paa hvilken han steg op mod dens Kil-

der indtil Icquifiba, hvorfra han vendte tilbage men paa den vrnstre Bred

indtil Flekken Lagoa Santa, beliggende ved en yndig Soe af samme Navn,

og som han havde bestemt fil Opholdssted i Regntiden. Hati ankom detj

17de October, medens alle Forbud paa Regntiden i de foregaaende Dage

havde indfundet sig. Dagen efter Ankomsten brod den ogsaa ud med alle

sine voldsomme Symptomer.

Reisen var tildeels gaaet igjennem forandret Terrain. Leerskifer

var den herskende Bjergart med afvexlende Lag af Kalksteen. Vegetatio-

nen antager paa disse Stader et eget Præg. Indbyggerne kalde Skovene

Catingas (hvide Skove). De danne tætte Krafskove af tornede Træer og

Buske, der ere gjennemflettede af Slyngplanter af samme Natur. I August

falder Lovet af og fra September til ind i Regntiden staae de ganske nogne

som de europæiske Lovskove om Vinteren.

Paa denne Vandring havde han Leilighcd til at undersoge 19 Huler

som alle bekræftede den i hans, forrige Aar forelæste, Afhandling fremsatte

Anskuelse om deres geognostiske Forhold} han har samlet flere mærkvær-

dige Oplysninger om de nærmere Omstændigheder, som maae have fundet

Sted ved den store Oversvommelse; om Voldsomheden af denne; og om
dens Retning i Sydamerika fra Nord til Syd har han overbeviist sig ved

nye Kjendsgjerninger. Af Pattedyrforsteninger traf han kun i tvende af de

19 Muler 3 Arter, forskjelligc fra de i Maquiné Hulen fundne*, tvende

af disse tilhore Drøvtyggere, meget storre end nogen af de nu i Brasilien

levende Arter af denne Orden, og som det synes generisk forskjelligc fra

dem, det 3die er et Megatherium omtrent af Elephantens Storrelse.

Prof. Forchhammer, Ridder af Dbr., har forelagt Videnskabernes Sel-

skab en Afhandling over Bornholms Kulformation. Denne Dannelse har

allerede i lang Tid været anseet for samtidig med den Kulformation, som

indtager en betydelig Deel af Skaanc, som bearbeides bjergmæssigen ved

Hoganæs og er af Brogniart betragtet Som forskjellig fra den paa Plante-

levninger saa rige Sandsteen fra Hor i Skaane, hvis no'iere Undersogelse vi

(15)
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skylde Prof. JVilsson i Lund. Brogniarl sammenstiller Hoganassforniationen

med Jurakalken og Hor-Sandstenen med Lias. Forfatteren viser, at den

Formation, der indeholder de Bornholmske Kul har tre Led, som 'vise en

Forskjellighed saavel med Hensyn til deres geographisk-geognostiske Be-

liggenhed, som ogsaa til de i hver Deel udviklede Steenarter.

Den forste Deel , som overalt hvor den findos adskiller de andre

Leed fra Overgangstiden, ligner Hor-Sandsteen i Udseende og deri, at den

ligesom den Iiar underordnede Lag af Leer; den indeholder derimod ingen

Plantealtryk eller nogen som helst anden tydelig organisk Levning, und-

tagen Kul, som findes i Lecrlagene i Vellingsbye. Paa Bornholm findes

den ikkun der, livor Kuldannelsen nærmer .sig til Overgangslormationeu,

derimod ikke der, hvor Urformationen ikke er bedækket af Overgangssand-

fiteen. Paa de 2 Steder, hvor man hidtil kjender den, ved Vellingsaaen og

Grodbyeaaeu er den adskilt fra Overgangsformationen ved et ubekjendt

Belte, som er paa Overfladen jevnt og fugtigt og som gjor det sandsynligt,

at det er et Lcerlag der ligger imellem disse to Bjergarter.

Det andet Led af denne Dannelse har man hidtil ikke fundet i umid-

delbar Berorelse med den omtalte Sandsteen, men i den nordlige Deel af

Kulformationen kommer den meget nær til Granit- Gneusen. Det holder

sig her langs med Urbjerggrændsen, og der, hvor denne i Nyker trækker

sig stærkt imod Ost levner denne Dannelse Plads for den tredie. I Nær-

heden af Ronne, hvor Granit-Gneusen danner et Forbjerg, findes den lige-

ledes ved Stranden, og er især meget stærkt udviklet imellem Arnagcrbug-

ten og Sosaodden. Den indeholder jernholdig Sandsteen, jernfri Sandsteen,

Jernsteen, ildfast Leer, Sand og Kul og er mærkværdig formedelst sine

organiske Levninger. Det interessanteste Sted i saa Henseende er Nebbu-

odde noget nordlig for Ronne, hvorpaa især Dr. Pingel har gjort opmærk-

som. Forfatteren viser, at der her omtrent har været Mundingen af eu

Aa eller Flod, der har frembragt den mærkelige Blanding af Landplanter

og Soedyr, som her findes. Iblandt Planterne ere Nilssonia brei^is og eloii-

gata de interressanteste, hvis Blade, Frugt og Froe findes i stor Mængde,

og som beviser, at Sandstenen ved Hor i Skaane og den bornholmske Kul-

formation hore sammen, da disse Planter ere meget hyppige i den omtalte

Sandsteen. Ved Hasle indeholder denne Formation Tænder af Amphibier.

Det tredie Led af Kulformationen bestaaer af jernfri Sand og Sandsteen,

Leer o^ mange Kullag; det er den yngste Deel af denne Dannelse. Af
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organiske Levninger ere foruden Kullene selv hidtil ikkun fundet 3 Arter

af Fucoider og navnligen Fucoides Targioni,

Bornliolnis Kulformation har som bckjendt lidt overordentlig mange

Forstyrrelser. Fojfatteren adskiller 9 forskjellige Systemer af samtidig

Hævning eller Sænkning, hvoraf 5 have truffet den jernholdige Deel af Kul-

formationen; disse ere Hasle System, Hvidodde System, Ronne System, Sy-

stemet ved Stanijjcaaen, som i Sden hænger sammen med R6'nne System,

og det ved Sosaodden. I den yngste jernfrie Deel af Formationen antager

han 4 saadanne Systemer, nemlig: Leuka System, Klause Molle System,

Sorthat System og P3'^thnns System , dt-r alle have lidt disse Forandringer

forend Gronsandet blev afsat. Med Flensyn til Alderen af den Bornholm-

ske og Skaanske jernholdende Kulforraation, og Sandstenen ved IJo'r bliver

det efter Forfatteren mere og mere sands\'nligt, at de svare til Jurakalkens

dybere Lag, men medens han paa den ene Side nu maa ansee det for af-

gjort, at de nævnte Dannelser i Skaane og paa Bornholm henhore til een

Formation, troer han at man maa henregne Bornholms jernfrie Kulforma-

lion til Jurakalkens sidste Lag, sandsynligviis analog med Karpatherncs

kulforende Sandsteen.

Det. samme Medlem har meddeelt Selskabet en Række af L^nder-

sogelser om Vandets hoiere Stand paa Bornholm. Da Oslkysten formedelst

de granitiske Steenarter, som danne d«n, er lortriuligen skikket til saa-

danne Undcrsogelser ere hans Iagttagelser næsten udelukkende indskræn-

kede til denne Side af Oen. De hoieste Steder, hvor man endnu træffer

Spor af en saadan hoiere Vandbedækning ligge omtrent 250 Fod over Ha-

vets nuværende Niveau og kunne forfolges langs med hele Ostkysten, men

mangle aldeles paa den vestlige Side af den granitiske Hoideryg der stræk-

ker sig fra N. til S. Det, denne Flod har afsat, er Leer med Steenarter

især af Overgangsformationen der ligne dem som endnu findes faststaaende

paa Oerne Gotland og Oland. Da Stenene ikke er afrundede og ikke ud-

slemmede af Leret eller samlede i enkelte Lag kan det ikke her være en

lioiere Vandstand, men ikkun en Oversvommelse, der har afsat disse Masser.

I en Hoide af omtrent 40 Fod over Havets nuværende Overflad* vi-

»er sig fra Allinge til Nexoe, overalt hvor en lille Bugt begunstiger Dan-

nelsen, følgende Forhold. Den inderste Deel af denne Bugt, hvis Bund

altsaa ligger 40 Fod over Havets Niveau, dannes for det meste af en lille

Torvemose, derpaa kommer, ud imod Havet, men lobende parallel med

(15 •]
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Kysten et Lag rullede Strandstene, en sand Havstok^ som ikkun Lar en

ringe Brede, men falder med en Skrænt under en Vinkel af 15° imod Soen.

Den saaledes dannede Vold er omtrent 10 Fod Loi, og hviler paa en om-

trent 160 Fod bred fuldkommen horizontal Slette, der ligeledes lober pa-

rallel med Stranden og heelt igjennem, bestaaer af Uavstokstcne. Efter

denne fdlger en Skrænt der er omtrent 100 Fod bred og lalder eensformig

under en Vinkel af 9— 10°; efter denne folgcr tilsidst den nu værende

Havstok med en Vinkel af 12—13°.

Forfatteren slutter af disse Iagttagelser, at en meget voldsom Over-

svdmmelse, som kom fra Ost har givet Bornholm dens nuvæiende Form, at

Havet efter denne Flod , i en ikke meget lang Tid men roligen og med

uforandret Forhold til det faste Land har afsat den forsle Havstok, hvor-

paa Oen ved en pludselig Hævning, blev reist omtrent 10 Fod. En meget lang,

rolig Periode fulgte, hvori den 160 Fod brede horizonlaie Havstokslette blev

dannet. Derpaa begyndte Oen at hæves meget langsomt og ecnsfornii^t , og i

denne Periode blev den brede Havstokskrænt afsat. Paa denne Skrænt fin-

des der Grave opkastede af Havstok-Stene, og ikkun betegnede ved en

Ring af lidet storre Stene, Da det ifdlge en jVleddelelse af Hr. Gcheime-

Archivarius Finn Magnussen var Skik i den fdrste Tid af Christendom-

mens Udbredelse i Norden, at nedgrave de Cbristnes Liig , der hvor Land

og Hav skilles, altsaa i Havstokken, og de Christne, da de fik Overmag-

ten, tvang Hedningerne til samme Begravelses Maade, kan man sandsynlig-

viis antage, at Havet henved Aaret 900 har naaet til det Sted , hvor Gra-

vene nu findes- Dette giver en Hævning af Oen af een Fod i Aarhundre-

det, og lægger man disse Data til Grund, da vil Phænomenernes Chronolo-

gie regnet tilbage fra den nærværende Tid omtrent være folgendc.

I 1600 Aar har Oen hævet sig langsomt og regelmæssigt og 25G0

Aar ere henrundne imellem det Jordskjælv der hævede Oen pludselig og

Begyndelsen af den regelmæssige Hævning. Det store Jordskjælv er altsaa

indtruffet for omtrent 4000 Aar, og den store Oversvommelse fra Ost nogle

Aarhundrede for den Tid. Erfaringer paa Ostkysten af Oen sætte dens ved-

blivende Hævning uden for al Tvivl.

Mange af de kiselsure Salte som forekomme i Naturen indeholde

nieer eller mindre Jern, hvis Iltningstilstand man hidtil med Lethed har kun-

net bestemme, naar Mineralet er opløseligt i Saltsyre; er det derimod uop-

loseligt, har man hidtil ikkun kunnet fatte Formodning om den Iltmængdc
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Metallet Iiavde optaget i denne Forbindelse. Da nu Jerntveilte liyppigen

fremtræder som en Syre, medens Jernlorilte altid er en stærk Base, og da

j alle Tilfælde disse 2 Jerniltcr ikke kunne træde i Stedet for hinanden,

udeu at derved Mineralets almindelige Formel og Sammensætning bliver for-

andret, er det af Vigtighed at bestemme Jernets Illningstilstand. Prof. Fordi-

hammer har forelæst en Afhandling, hvori han tildeels angiver en Methode

for at analysere ogsaa de kiselsure Salte som indeholde en i Saltsyreu opldsc-

lig Forbindelse af Jernets Forilte og Tveilte, tildeels meddeler en Række af

Analyser over Mincrali«ir af denne Klasse af kiselsure Jernsalte.

Forfatterens Methode bestaaer deri, at han i en Platin-Retort bringer

en Blanding af Flussyre og Saltsyre til at koge, derpaa kaster nogle Stykker kul-

suurt Natron i Syren for at fylde Karret med Kulsyre, og strax derpaa

bringer det flint pulveriserede Mineral i denne Blanding. Efter en halv

Times Kogning bliver hele Massen ved Hjelp af udkogt Vand skyllet i et

Glas, som tilproppes med en Glasprop, og derpaa tilsættes slrax en neutral

Guldoplosning i Overskud; hvorpaa det henstaaer i 24 Timer. Uen udskilte

Masse, som bestaaer af Guld, udecomponcret Mineral, og uopløselige For-

bindelser, der ikke indeholde Jern, bringes paa Filtrum og udvaskes hurti-

gen, for at Filtret ikke skal reducere Guldet af Oplosningen, hvilket forre-

sten ikke skeer let, ved det betydelige Overskud af Syre, som altid er til-

stede. Filtret brændes til Aske, og Guldet oploses i fortyndet Kongevand,

hvoraf det bundfældes ved Svovelsyrling. Af Mineralets Oplosning udskil-

les Jernet siden ved de bekjendta Melhoder, og bestemmes som Jerntveilte.

En anden Analyse anstilt paa den almindelig bekjendte Maade , angiver de

andre Bestanddeles Forhold indbyrdes og til Jerntveiltet, medens der af

Guldets Forhold til Jerntveilte udledes Forholdet af de to Jernilter.

Paa denne Maade har Forfatteren analyseret

1) Epidoten og Zoisiten, den sidste for at sammenligne Formelen.

Begge ere sammensatte efter den bekjendte Formel

R3 si -f-
112^ Si

2

Begge havde som R Kalk med meget lidt Jernforilte og som R^ havde

Zoisiten blot Leerjord medens Epidoten foruden Leerjord indeholder en «tor

Mængde Jerntveilte.

2) Granaterne.

Forfatteren var af den Mening at Granaten som sphæroedrisk kry-
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•talliseret vel kunde indeliolde forskjellige Arter, en Mening som synes at

blive understottet ved flere Analyser af andre Cbemikere.

En brun Granat fra Arendal fandets sammensat,

af.

37,89 Kiseljord indeholder 19,684 Ilt.

6,76 Leerjord

22,63 Jerntvcilte

3,88 Jern forilte

27,69 Kalk

1,11 Magnesia

0,44 Mangan

100,40

3,157 —
6,938 —
0,883 —
7,777 —
0,428 -
0,010 —

Beregnet efter Grev Trolle Wacht-

meisters Formel

R, Si 4- il* Si

Kiseljord

Leerjord

Jerntveilte

Jernforilte

Kalk

Magnesia

^ . . 2 Fe 4- Mg + 15 Ca
hvori Rj = ! ^—

'

37,25

6,88

21,04

4,70

28 60

1,53

100.

•-^ A|2 4- 2 Fe=
og R^ = _t

Den sorte Granat fra Frascati fandt han i Overeensstemmelse med
andre Chemikeres Undersogelser at indeholde en stor Mængde Jerntveilte og

meget lidt Jernforilte, Men mange Granater forekomme under ganske an-

dre geognostiske Forhold end de nylig omtalte, idet de findes indvoxne i

Glimmerskiferne. Forfatteren har undersogt to af disse nemlig

a) en Granat fra Ikartok i Sydgronland.

= 8 X 2,62

12,72 = 5 X 2,52

Kiseljord



Kiseljord
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og Arfvedsoniten fra Kangerdluarsuk-Fjorden i Sydgrouland

Kiseljord 47,15 indeholder 24,49 Ht =9X2,72=10X2,451
2.1'^-)

5,35=2X2.67 j ='2X2,49Leerjord



CXXI

"(1).
ide-iStructur

R „ I -1^ I isteden for R21 ( :^ 1

ters Rj/ '^ Jn '^'c" at der selv i de arendalske Augittr som ikke vise IJonw

blende-iStructur har en »vag Iltning af Jernet fundet Sled idet Formelen er

I den Augit som allerede Iiavde en indvortes Hornblende-Striictur er

Iltningen gaact et Skridt videre og 2 Atomer Jerntveilte maa tænkes for-

andret til Jernforilte. Den nærmer sig nu allerede meget I il de sorte Horn-

blenders Formel.

Det synes meget paafaldende, at Augit skulde gaae over til Ilorn-

blende ved en Iltning af Jernforilte, medens der efter de anforte Analyser

forekommer langt mere Jernforilte i Forbold til Jerntveilte i Hornblcnde

end i Augit. Denne tilsyneladende Anomalie ioiklares let derved, at der

Ted denne Forandring af Augiten ikke blot dannes Hornblende men tillige

bruun Granat. En fuldstændig Suite af Arcndalske Uraliter i Universite-

tets Museum, viser denne Overgang paa det meest tilfredsstillcndo, fra Au-

gitkrystaller med svagt afruntlede Kanter og utydelige Hornblende-Structnr,

indtil en kornet Blanding af udmærket Hornblendé og bruun Granat, som

indesluttes i en slaggeagtig fortrukken ikkun Papirstyk Skorpe af Augit, der

endnu bar vedligeholdt Augitens Krystalform.

Selskabet har modtaget ved dets Præsident en Oversigt over Bjerg-

iormationerne paa Porto santo og Aladeira af Grev Kargas Bedemary

tom opholder sig paa disse Ocr paa en geognostisk Undersogelses Reise.

Basalt, saavel tæt, som slaggeformig og kuglig ; Canglomerat, sam-

mensat af de forskjellige Varieteler af Basalt med rullede Stykker af quarts-

rige Bjergarter, forenede med vulkanisk Tuf, — og denne vulkaniske Tuf

selv, danne med Undtagelse af enkelte underordnede Kalklag disse Oers

faste Bjergmasse. De afvexlc med hinanden og Tuffen er paa det bestem-

teste schichtet, Schicbterne falde under en Vinkel af faa Grader fra NO.
til SV., og hvis man maa antage dem frembragte ved et vulkanisk Udbrud

kan Crateret ikke fcoges paa disse Ocr, men maa have været imellem den

39te og 40° Brede og 29° og 30° vestlig Længde fra Paris, altså« nu be-

dækket af Havet*

(16)
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Kalkstenen, som fiiules paa Madeira, Porto Santo og den lille Oe

Terra de Baxo er iudeslaltet i Basalt. Den indeholder Concbylier af endnu

levende AiUr. Me^jct ujærkN aerdigt er Brnunknllaget som Grev yargas op-

dagede i Sengen af Floden Ribeira grande. Det hviler paa Conglomeratla-

g»:t og er bedækket af en Kiteltuf der igjen or overleirct af Basalt.

Etatsraad On.teJ, Coni. af Db. og Dhmd., har forelagt Selskabet nogle

nye Forsog over den elektriske Kjædevirkning. Som bekjendt har Faraday

1 sin berointe Række af Alliandlinger over Elektricitet og Magnetisme med-

deelt enileel Forsog, hvori den elektriske Kjædes magnetiske Virkninger

slode i det ncfieste Forhold til de deri foregaaede Iltninger, At delte For-

liold virkelig finder Sted i de Forsog den engelske l'hysiker har meddeelt,

kau ikke nægtes; men der gives andre Forsog, som have et aldeles modsat

Udfald. JBerzeliits havde allerede tidligere viist, at en Voltaisk Indretning

af Zink, Salpeteroplosning, Salpetersyre, Kobber — Zink, Salpeteroplosning,

Salpetersyre^ Kobber, og saaledes fl. re Gange gjejitaget, giver den elektriske

Strdm med samme Retning, som om der blot havde været een Vædske mel-

lem Zinken og Kabberet, uagtet det i det ene Tilfælde er Kobberet der

ilter sig, i det andet Zinken. Endskjondt Forsog udfort med al den Indsigt

og Nojagtighed , som man er vant til hos Berzelius, er tilstrækkeligt til at

vise at man ikko af hine Faradayske Forsog tdr uddrage en almindelig Lov,

saa syntes det dog at være gavnlig at udvide Berzeliuss Forsog. O. be-

gyndte med en Gjentagelsc endskjondt han allerede oftere havde viist dem

i sine Forelæsninger. Han benyttede hertil Glasror, boiede som et latinsk

U, og hvis nederste Deel fyldtes med Sand, men den ene af Rorets to Grene

med Salpeteroplosning, den anden med Salpetersyre. Vædskerne forband-

tes nu'd sammenfoicde smalle Strimler af Zink og Kobber, saaledes at Kob-

beret kom i Salpetersyren, Zinken i Salpeteroplosningen. Forsøgene skeete

snart med 6, snart med 8 Ror. Sa«vel den elektromagnetiske Virkning

som den cliemiske viiste, at den elektriske Strom gik fra Zinken til Væd-

sken, og fra Vædsken til Kobberet. Imidlertid oplostes Kobberet meget

kjcndeligt i Salpetersyren, men Zinken forandredes- meget lidet, næsten

umærkeligt. Ends^kjondt ingen Veiniiig var fornoden, for at være vis her-

paa, foretoges den dog ; og der fandtes at Kobberstrimlerne havde tabt mange

hundrede gange mere i V^ægt end Zinken. I et Forsog havde Kobberet tabt

3,92 Gram, Zinken ikke uden 0,005 Gram..
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Saavidt ere Forsogene kun en Gjentagelse af Berzelius's. Men det

syntes vaerdt at undersoge Lrorvidt Syrens Virkning paa Metallet maaskee

kunde frembringe en egen elektrisk Stroui. Han forbandt derfor Væd-

fikerne med en Bdile af eet eneste Metal, undertiden med Zink, underliden

med Kobber. Ogsaa her gik den elektriske Strom fra den iltende Syre til

Metallet, og ikke omvendt, som man havde maattet vente, naar man antog

at Iltningen var Aai sagen til den elektriske Strom. Den cliomiske Virk-

ning, som ene kunde mærkes ved Jodpapiir, var her meget svag, men an-

tydede samme Retning af den elektriske Strom som Multiplicator.

For at gjore Forsogene hurtigere, og derved faae Leilighed til at

give dem flere Afvexlinger, foretoges Forsog med enkelte Kjæder. Man
forbandt da hver af Mnitiplicatortraadene med een af de Melalstrimler, som

skulde anvendes, og dyppede hver af disse Strimler i een af de to Vædsker

som det bdjede Ror indeholdt. Ogsaa her gik Strommen fra den iltende

\'ædske til Metallet, naar deii ene Strimmel dyppedes i Salpetersyren, den

anden i Salpeteroplosningen; og dette skeete saavel naar den som bragtes i

Syren var Kobber og den i Oplosningen Zink, eller omvendt, eller naar

Legge vare Kobber, eller Zink eller Platin. Samme Udfald erholdtes med

to tykke Jerntrnade. Det gjorde heller ingen Forandring i dette Udfald,

naar man istedet for Salpeteroplosningen satteen anden Saltoplosning, f. Ex.

af Chlornatrium elkr Svovelsurt Natron. Kongevand, Chlorvand, Chlor-

«yre satte istedetfor Salpetersyren, gjorde heller ingen Forandring i Ud-

faldet. De samme Forsog gjentoges ogsaa med fortj'ndet Svovlsyre og

roed Chlorbrifltesyre istedetfor Salpetersyren, og i det Hele med samme

Udfald ; men Viikningexiie er« hei langt svagere og frembyde flcve For-

viklinger.

Dr. Pingel har forelagt Selskabet en Afhandling over den, af Por-

phyrgange gjennembrudte^ rode Sandsteen i det sydlige Gronland. Denne

Formation udbreder sig i det Indre af Igalikko , 7'unnudliarbik og Iker-

8oak, tr« betydelige Fjorde i Julianehaabs District; men den naaer ingen-

steds ud til Sokysten. Hvorvidt den strækker sig ind i Landet, er endnu

ubekjendt; i ethvert Tilfælde forsvinder den her under den saakaldtc lis-

blink, d^r med sine uhyre Sne- og lis-Masser bedækker det Indre af Lan-

det, Forfatteren har i Sommeren 1828 undersogl den sydligste Deel af

denne nuerkelige Dannelse: de ilesle af hans Iagttagelser cre gjorte i

Igalikko.

(16*)
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Den rode Saiidsteeu er lieelt igjciincui lydeligcn stratificeret ; den

danner hoiizontale eller næsten lioiizontale Lag. Mægtigst ere de under-

ste nede V( d' Fjuidbiedden. I disse Log viser Sandstenen megen Eensfor-

uiiglied. Den langt ovcrveiende Bestanddeel er Quarts i smaae, for det Me-
ste teuinielig kajifede. Korn. Leret, som sanimenkitter disse, er sædvanlig-.

viis i linge Mængde forhaanden j derfor besidder Sandstenen en temmelig

Crad af Fasthed. Jervfveiltet skylder Sandstenen sin eiendomnulige bruun-

.jod« Farve, der underliden nærmer sig til det Violette, men kun sjeldcn

gnaer over i det Blegrode. I disse dybere Lag deler en dobbelt retvinklet

Afsondring, i Forening med Stratilieationen, Sandstenen i Quadrer, tiUlcel«

af uhyre Storrelse. De mellemste Lag ere mindre mægtige. I deui frem-

træder Sandstenen i det Hele tagcit endnu mero fiinkornet og fastere, end i

de foregaaende; den rode Farve afvexler her med den hvide, og det under*

tiden saa hyppig, at Sand.stenen derved faaer et stribet Udseende. De over-

ste Sandsteenlag ligne aldeles de mellemste, undtagen deii at de optage un-

derordnede Lag af et virkeligt Conglomerat imellem sig. I dette Conglo-

merat bestaae Rullestenene næsten udeluk.kende af graalighvid eUer rodlig

Quarts, i Almindelighed fra en tJasselnods til et Honsea'gs Storrelse. Con-
glomerat-Lag»ne ere ikke synderlig mægtige og forekomme i i inge Afstand

fra hinanden. I den rode Sand.«teen er dtr hidindtil ikke fundet Spor af

eutcn dyriske eller vegetabilske Forste4iiugir, ligesom den overhovedet

er fri for hvilkesomhelst fremmede Indblandingcjr, i det Mindste i Igalikko.

Derimod er den herværende Satidsteen hyppigen gjcnnembrudt af

lodrette eller næsten lodrette, Porphyrgange. Tæt nede ved Fjorden traf

Dr. P. tre saadanne. den ene af tre, den anden af sex og den tredie af

otte Fods Mægtighed. I disse Gange er Porphj'rens Grundmasse af rod-

bruun Farve; de ikke sj^nderlig talrige Feldspnthkrystaller ere graalighvide.

1 den sex Fod mægtige Porpliyrgang iagttog Forf. en losreveii Sandsteen-

kile, som laae tæt indesluttet, men for Resten aldeles uforanJret, i Porphyr-

massen. Noget ovenfor disse tre Gange viste der sig et andet System af

lignende Gange, hvis Mægtighed varierede fra een til to Fod. Iler er Por-

phyrtns Grundmasse af næslen sort Farve ; Feldspathkrystallerne ere deri-

mod, ligesom i den rodbrune Porphyr, af graalighvid Farve, men endnu spar-

sommere fordeelte i Grundmassen: undertiden forsvinde de endog ganske.

Den betydeligste Porphyrudvikling i hele det af Forf. iindcrsogte Terrain

er endnu tilbage. Det er atter en Gang, men en Gang af 60 Fods Mægtig-
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heå , «om bar gjeiiiienjbru3t de ovie Sandsteciilerrasser. I denne Porpli) r«

tætte gionfarvede Gruiidmasse ligge de gronliglivide FaldspatLkryatalier, der

i stor Mængde have udskilt sig, ligesom pakkede paa hinanden. Desuden

indeholder den gronne Porpbyr hvide Quartskryslaller og i enkelte Tilfælde

ogsaa Svovlkiis; denne sidste er ikke krystalliseret. Forf. slatter sin Afhand-

ling med nogle Bemærkninger over de Rullestene af Porphyr, der^ ligelede«

i det Indre af Igalikko Floden, forekomme i Lag af lost Sand og synes at

staae i Forbindelse med Gangporphyren.

Bibliothekar Olufsen har forelagt Selskabet en Oversigt over Epido-

tens Krystalformer. Han har deri fremstillet de enkelte Former', han har

iagttaget, beregnede efter de af Mohs angivne Dimensioner for Grundformen

(a ; b : c : d = 105,0 : 216,8 : 66,6 : 1) og anfort Storreisen af dere«

Combinationskanter. Paa en Krystal fra Arendal har han funden en ny

jrjaje _i» 3_LLlLL-r, De ikke Ifaa Tvillingkrystaller, han har undersogt,

ere sammensatte efter den af Mo//s angivne Lov, og han har ikke kunnet
V

bekræfte en nyere Forfatters Paastand;, som anforer -|~ ?J[ •o'** deres Sam-
2

mensætningsåade*

Orclbo^scommissionen.

Den besværlige Revision af Bogstavet 5", hvorved mange Artikler

have maattet næsten aldeles omarbeides, er fortsat i 36 M6der og fremmet

indtil Ordet Stkruhbe. Fra Redacteuren er Slutningen af Manuscriptet af

dette Bogstav indsendt ved Udgangen af 1835.

Det Sidste af Manuscriptet af Bogstavet y er i November 1835 ind-

sendt af Hr. Professor Bredsdorff i Soroe»

Trykningen »f S er rykket frem til Ordet Skovsneppe,

Lantlmaalingscominissionen*

Landmaalingscommissionen har forelagt Selskabet et nyt chorograpUsk

Kort over Hertugdommet Slesvig. Dette Kort beroer hvad Hovedpunk-

ternes Beliggenhed angaaer paa den Vesselsko Triangulation ', til den choro-
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grapliiske Dctail benyttedes derimod de Special-Koi t, som Selskabets Laud-

maalere i sin Tid optoge, i Forbindelse med de Oplysninger, man fra for-

skjellige Egne af Landet har bestræbt sig at indhente. Maalestokken er

antaget -^^^-oS "^ ^^" naturlige Storrelse, som altsaa giver en Dansk Miil

for hver Decimaltomme. Kortets Construction og Tegning har været over-

draget til Capt. t^. Olsen, der tillige har faaet Opsyn med Stikningen, hvil-

ken blev udfort af Kobberstikker Klingsey,

Den meleoiologiske Coinmillee

har vedblevet at modtage Beretninger fra de forskjællige lagttagelsespunk-

ter, og forbereder Udgaven af et nyt Bind Iagttagelser.

I
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